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 رمان های عاشقانه   :آرایی  صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 این رمان فروشی می باشد

  

 م ی بسم اهلل الرحمن الرح 

 

 

   نشهراریا ی  گمشده

 (سی )مهی: مهسا محمد سندهینو

 

 

  یبود. او با کالهخود  انیرانیترکان و ا انیبزرگ م  یکردند. جنگ   ینظام و سواره نظام به سمت هرات حرکت م اده یسرباز پ هزاران

بر تن   یجامه ا  نیشرکت در نبرد چن ی بار بود که برا نیکرد. اول ینظام حرکت م  ادهیبر تن همراه سربازان پ یبر سر و زره ا 

 کرده بود.  

شاپور دوم    رانشهر،یرا آموخت و حدود دو هزار سرباز را به شاه بزرگ ا یزن  ری( به آن ها رزم و شمشلهیقب  سی)رئ فهی طا تیدهپو

از   کنیگفت خود خواهد رفت، ول ی گذاشت به جنگ برود و م ی دو هزار سرباز بود. پدر او نم ان یم یهم سرباز  امکیداد. س  هیهد 

http://www.romankade.com/
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  یخود جا اریبس ی تر، درست نبود. پس با پافشار  رومند یساله است و از پدر ن ستیخود ب  یرفتن پدر به جنگ وقت  امکینظر س 

 پدر به جنگ رفت.  

داشت   یخوب  ی زن ریمهارت شمش امکیدو سلسله برپا شد. س   انیم یبه سمت آنها تاختند و جنگ  رانشهریسربازان ا دن یبا د ترکان

 گرفت شگفت زده شد.   یبر دست م ریبار شمش نیاول یکه برا  ی پسر یزن  ریشمش دنیبا د  فهیطا تیکه دهپو  یبه طور 

آورد.   ی در م ی از پا ی کی یکیو سربازان ترک را  د یجنگ  ی م امکی! س ختیر ن یبلند شد و خون سربازان بر زم ن یزم ی از رو خاک

خود را باال برد و به کمک   ریشمش ی ادیبا فر سرباز ترک دور سپاهبد)سردار( را گرفته بودند. نیبه سمت چپ خود نگاه کرد؛ چند 

  یپسر ی زن رید شمششو ی که چگونه م د یش یدر آوردند. سپاهبد با خود اند   یسرباز را از پا ششسپاهبد شتافت. همراه با سپاهبد 

به   ان ترکسرباز یجنگ بزرگ ساعت ها ادامه داشت و با کشته شدن فرمانده   نی. ادند یباشد؟ باز هم جنگ  یخوب نیاز ده به ا

 کردند.   ی نیشکه زنده ماندند عقب ن  ییآنها کشته شدند و آنها شتری. بد یرس  انیپا

  ی دستور داد تا هرات را از آن خود و غنائم را جمع آور د، یرا شن یساسان انیسپاه یروز یکه خبر پ ی زمان رانشهریشاه ا بزرگ

بردند. بزرگ شاه   رانشهریرا با خود به ا ییغنائم و برده ها هرات حمله ور شدند و ی جا یکنند. سپاهبد همراه سربازانش به جا

 برپا کردند.   ی جشن نیریش  یروز یپ نیشود. همه خوشحال از ا  میتقس انیسربازان و سپاه نیبچهارم غنائم  ک یدستور داد تا 

ه  و با خود به کاخ با شکو  انجام دادند انتخاب کند  ی سربازان که کارشان را به درست نیاز بهتر ی شد سپاهبد برخ نیبر ا قرار

و نه  خوشحال از انتخاب او همراه نود  امکیبود. س  امکیرا انتخاب نمود س  ی که سپاهبد و یسرباز نی ببرد. اول نیزم  رانیپادشاه ا

 بزرگ شد.   خوارد کا   شیتن از هم رزم ها

و خادمان قصر تا شب به    زند یطال بر یا آنها سکه ه ینشسته بود دستور داد بر رو  یبزرگ که درون تاالر بر تخت پادشاه شاپور

که در   یچهارم قصر رفتند. قصر چهارم اطیاتاق در ح کینفر به  ستی شده و هر ب  میآنها خدمت کنند. آنها به پنج قسمت تقس

 کرد.   ی م تیقرار داشت آنها را کفا یسمت چپ قصر اصل 

زده اطراف   رت یقصر ح یی بایهمه جمال و ز نیا دنیو از د کشاورز  ا یدر بازار مشغول به کار بودند  ایسربازان در اصل  ی  همه

ها پر   زیم  یچهارم آماه کردند؛ رو اطیآنها در ح ی زرگ را براب زیکردند. حدود سه ساعت بعد خادمان قصر چند م ی خود را نگاه م

 و نخورده بودند.   دهیرا ند  یکه صد سرباز تا به حال برخ متنوع  یها  یدنیبود از خوراک و نوش 

  زی خوردند و از پشت م یساعت بود که م  کی  ک یسرخ شده بود. آنها نزد  یآن را در چنگ گرفت ران مرغ امکیکه س   یز یچ نیلاو

شد. بالخره بلند   ینم ر یآن همه خوراک س  دنیاز د شانیشد چشم ها یم  ریس  شانیکه شکم ها  یزمان یشدند. حت ینم بلند 

فقط به   امکیشود س  یمگر م   کنیبروند ل یی چهارم به جا اطیق نداشتند جز حبرگشتند. آنها ح شانیشدند و باز هم به اتاق ها

 چهارم بسنده کند؟  اطیح دنید
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  ی دنیچهارم را بگردد. پس از خوردن آنهمه خوراک و نوش  اطیخواهد ح  ی گفت که م شیها ی خود برخواست و به هم اتاق یجا از

  یچهارم شد. کنار در ورود  اط یوارد ح یینکرد و خود به تنها یهاو را همرا یسربازان جذاب بود پس کس ی حال فقط خواب برا

دوم   اطیو وارد ح  د یپر وارید  ی سر و صدا از رو یبود. ب  واری د ی از رو دنیکار پر نیضور داشتند، پس بهتردو سرباز ح اطیهر ح

و   با یرفته رفته ز د یایبه نظر ب یکه رفته رفته در چشمش عاد نیا یکاخ بزرگ به جا  نیشد. با لبخند اطراف خود را نگاه کرد؛ ا

 آمد!  ی تر به نظر م زیشگفت انگ 

توجه او را به خود جلب کرد. آن دختر در حال   بارو یز ی کرد که ناگهان دختر ی کاخ دوم پنهان شده و اطراف خود را نگاه م پشت

و از   د یخود را عقب کش امکی. س د یرا ند   یکس کن یخود حس کرد، پشت سرش را نگاه کرد ل ی را رو یبود. نگاه یبا کودک یباز

 نگاه آن دختر پنهان شد.  

او هر   یمشک ی و چشم و ابرو  د یرس  یرنگ دختر تا به کمرش م یمشک ی آن دختر باز دارد! موها  دنیود را از دتوانست خ ینم

شانه   ی بر رو ی ت دس  ی. وقت د یپشت سرش را نشن یپا ی آن دختر غرق شده بود که صدا دنیدر د  یکرد! آنقدر ی را جادو م یانسان

سرباز دربار است. سرباز با  شد یم ده یکه پشت سر او بود فهم ی ( آن شخصراهنی)پامهاش قرار گرفت با ترس به عقب برگشت. از ج

 گفت: امک یرو به س  یبلند  یصدا

 ؟یدر قصر چهارم باش  د یمگر نبا ؟ یکن  یچه م نجایتو ا -

 دست او را گرفت و گفت:   دهیترس  امکیس 

 قصر چگونه است، مرا ببخش و بگذار ابازگردم)بازگردم(.  م نی م بباستخو ی من فقط م -

به کارکنان و سربازان قصر   هی شب چیکه ه ی شخص دن یآن ها گام برداشت. با د ی آن دو به سو یصدا دن یبا شن بارویدختر ز آن

  کنیارش تمام است لک  گریکه د د یصورت خود را جمع کرد و چشمانش را بست، فهم امکینبود با تعجب و اخم او را نگاه کرد. س 

 در همان لحظه دختر گفت: 

 انسان چه کند.  ن یداند با ا  یبه پدرم بگو، او م ید یکاخ د ن یاو را در ا گریبگذار برود. گر بار د -

خواست ساعت ها  ی دارد! ترس خود را فراموش کرده بود و فقط م ییبای ز یآن دختر چه صدا د یفهم  امکیزمان بود که س  همان

بود چون در   الیخوش خ یلیخ امکی! اما س ابد یآن دختر آرامش  یآوا  دنیآن دختر صحبت کند و او از شن ستد،یجا باهمان 

چهارم او را به طرف جلو   اطیچهارم برد. در ح اط یو او را کشان کشان همراه خود به ح  د یهمان زمان سرباز دربار دست او را کش

 هل داد و گفت: 

 داشت.  یخواه شیدر پ ینیمجازات سنگ   نمیبانو بب زاد یزدن پر د یال د تو را در ح گریاگر بار د -
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آن دختر را   یرفت و پنهان ی دوم م اطیگشت باز به ح  ینبود. اگر باز زمان به عقب بر م مانیپش کنی بود ول دهیترس   یکم امکیس 

وقت رفتن شد.   ی چه زمان شد و شب  یچه زمان  دند یدر آن کاخ مجلل زود گذشت که سربازان نفهم  یکرد! زمان آنقدر  ینگاه م

 و از کاخ بزرگ پادشاه دل کند.  افتاد سربازان به راه  گریهم مانند د امکیس 

تک پسرش را از دست   د یترس   یخانواده م نیرد. امادرش او را در آغوش گرفت و پدرش با لبخند نگاهش ک د یبه خانه رس  ی وقت

طال هم به    یسکه ها امک یبه خانه برگشت بلکه همراه با س  ا پسر آنهاکه نه تنه ی بدهد! لطف خدا شامل حال آنها بود، به طور

 آنها آمد .  ی خانه 

 

 سال بعد:  کی

بودند. کشور در صلح و آرامش بود و کودک پنجم پادشاه به   یو پدرش سخت مشغول کشاورز امکیسال گذشت. س  ک ی حدود

از دخترش  ری. وززند یطال بر سر مردم بر ی بازار سکه ها برپا کنند و در ی آمده بود. شاه دستور داد تا درون کاخ جشن ایدن

را گرفته بود تا همراه برادرش به بازار   مشینداشت و تصمبه جشن  یعالقه ا  زاد یپراما  ونددیدرخواست کرد تا با آنها به جشن بپ

 .  ند یبب  کیرا از نزد یمردمان عاد   یبرود و خوشحال

دستور داد سربازان    زادی برادر پر دند یکه به بازار رس  ی زمان ه هومان درون کالسکه نشست.او آماده کردند و او همرا ی برا ی ا کالسکه

و پدرش از پخش سکه   امکی. مردم خوشحال به سمت آن دو سرباز حمله ور شدند. س زند یطال را بر سر مردم بر یدربار سکه ها

 آنها آمد و گفت:  یبه سو  یخبر بودند. دوست پدرش با شادمان یطال ب  یها

طال پخش کند. شما هم همراه من به بازار   یر بازار سکه هاشاه د د ی آمده، شا ایدوم به دن  یشاهزاده   د؟یا ستادهیچرا هنوز ا -

 . د ییایب

دو سرباز در   دند یبه بازار رس  یبه پدرش نگاه کرد و هر دو خوشحال به سمت بازار رفتند. گمان آن مرد درست بود و وقت امکیس 

  ن یزم ی که رو یی طال ی سکه ها خم شد و   امکیبه سمت سرباز ها رفتند؛ س  یطال بودند. با شادمان  ی ها حال پخش کردن سکه

چون مردمان هم مثل او خم شده و در حال جمع کردن   د یبه دستش نرس  ی زیسکه چ ججز پن ی کرد ول ی افتاده بود را جمع آور

 سکه بودند.  

سرش را از درون   یدور تر از آنها توجه او را به خود جلب کرد؛ دختر  یکم  یا  را باال برد و اطراف خود را نگاه کرد. کالسکه سرش 

بار دوم   یحبس شد! آن دختر همان دختر درون کاخ بود. برا  امکیکرد. نفس س   یآورده بود و مردمان را نگاه م  رون یکالسکه ب

 افتاد.   ی ه تپش مآن دختر قلبش ب دن یهنوز با د کنیسال! ل کیاز  بعد آن هم  د،ید  یبود که او را م 
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غرق   شیاهایکردند او در دختر رو  یمردمان سکه جمع م   یخم نشد و تا وقت گری! دزادی بود، پر زادیآمد نامش را، نامش پر  ادش ی

او را   یدانست چه کس  ینم ی کرد ول ی خود حس م یرا رو  ینگاه زادیشده بود. سرباز ها رفتند و کالسکه هم همراه آن ها رفت. پر

  ی زیچ یباز هم جز نگاه پنهان امکیرفت و س  زاد یشد! پر ی بود که از نظر ها دور م ی ا السکهک یرو  امک یس  نگاه کند.  ینگاه م

 . پدر با اخم او را نگاه کرد و گفت: د یاو نشست؛ به عقب برگشت و پدرش را د یشانه   یبر رو  ی نشد. دست بشینص

 ست؟ یجز پنج سکه ن یز یچ تیچرا درون مشت ها -

انداخت و از   نییسرش را پا د؟ید  یبار م نیدوم ی شده بود که او را برا ی گفت غرق در جمال دختر ی ؟ مفتگ  یپدر چه م  به

  ی گرفت. چند روز ش یرفت. پس از ساعت ها راه خانه را در پ ی جهت راه م ی و سر در گم بود! ساعت ها ب ج یکنار پدر رد شد گ

 بازار به راه افتاد.   ی مرهم به سو  تنرفگ  یبرا  امکیس دست پدر هنگام کار زخم شد و  ی گذشت. روز

که   یبردارد کاغذ  ی و تا خواست گام د یاعتنا به کاغذ ها مرهم مورد نظر خود را خر یب  امکیبود. س  واریبر د ییبازار کاغذ ها درون 

کرد را    یگذر م که در بازار از کنار او  یدانست دست شخص یبود توجه او را جلب کرد! از آن جا که خواندن و نوشتن نم  شیپا ریز

 گرفت و گفت: 

 نوشته است؟ یز یکاغذ چه چ نیا ی رو د یدان  یم  د؟یدان ی درود، سرورم شما خواندن را م -

 گردند.  ی دربار م یبرا روینوشته است به دنبال ن -

 ست؟یدربار چ ی برا رو یاز ن منظورشان -

 گردند.   یبه گمانم به دنبال سرباز م  -

  کنی. لند یبب  شتریتوانست آن دختر را ب ی شد م  یاگر سرباز دربار م  د یتش را نگاه کرد. شازد و کاغذ درون دس  ی لبخند  امکیس 

که کنار در    یبه نگهبان د یرس به کاخ  یدر دست به سمت کاخ حرکت کرد. وقت  ی با مرهم مهیرفت؟ سراس  یبه کجا م  د یحال با

 بود گفت:  ستادهیا

 کار در کاخ آمده ام  ی برا -

 گفت:  یمکث کرد سپس با پوزخند  یگهبان کمبه نگهبان نشان داد. ن بعد کاغذ درون دستش را و

 . ییایب نجایبه ا رفتیتو را پذ   ریکه وز یو زمان ی )پادگان، محل انبار اسلحه( برونستانیبه ز د یتو با -

 نگهبان را نگاه کرد و گفت:  نیغمگ  امکیس 

 در کجا قرار دارد؟  نستان یز -
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کرد و در را    م ی. تعظد یرا سوار بر اسب قدرتمندش د ر ینگاه کرد و وز امک یت سر س پش به د یبگو یکه سخن   نیاز ا شیپ نگهبان

 ان گفت: جلب شده بود رو به نگهب ییروستا ی با جامه ها ی که توجهش به پسر ر یاو باز کرد. وز یبرا

 ست؟ یجوان ک نیا -

 خواهد سرباز دربار شود.  یم  د یگو ی دانم سرورم م  ینم -

 گفت:  امکیرو به س  ریوز

 ؟ یبرو  نستانی به ز د یبا یدان  یمگر نم  -

 سرش را باال گرفت و گفت: امکیس 

 دانستم. ی قربان، من نم  ریخ -

  رد؟یصحبت باال بگ  ی نکند و سرش را برا می بزرگ تعظ   ریپسر آنقدر گستاخ است که رو به وز نیا یعن یبا اخم او را نگاه کرد.  ریوز

 اشاره کرد و گفت:  ودب امکیکه در دست س  ی بر لب به کاغذ  یبا پوزخند 

 ؟ یکاخ آمد  یبه سو ی د یکه تا خبر را شن یخود را باور دار یآنقدر ی عنی -

دربار قرار   ر یتوانم مورد لطف وز  یمورد لطف پادشاه قرار گرفته ام، حال هم م کباریصد سرباز برتر بوده ام و  نیبله من در ب -

 .رمیبگ 

 پسر را کم کند گفت:  نیا ی خواست رو ی م  او خوشش آمده بود و  یکه حال از حاضر جواب  ریوز

 .ایبا من ب -

از سربازان   ی کیبه  ی اشاره ا ر ی. وزستادند یا گرید  کی  یبزرگ کاخ رو به رو  اطیآمد و هر دو داخل ح ن ییاسب به پا یاز رو  ریوز

 کاخ کرد و گفت: 

 مرد جوان بده.  نیخود را به ا ریشمش -

 گفت:  ییو رو به پسر روستا د یکش رون یخود را از غالف ب ریشمش ریسپرد. وز امکیرا به دستان س  رش یاطاعت کرد و شمش سرباز

صد   ی اگر شکست بخور کنیکنم ول ی دهم و تو را سرباز کاخ خودم م ی طال م  یبه تو پانصد سکه   ی مرا شکست ده ی اگر بتوان -

 ؟ ی کن ی مبارزه را قبول م نی ا ایخورد. آ  یشالق هم خواه 
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  یمکان چیدر ه  یزمان  چیبود و ه امکیترس وجودش را فرا گرفته بود اما او س  ی کمرا تکان داد.  نزد و فقط سرش   یحرف امکیس 

هم کاله   ری را به او داده بود رفت و مرهم پدر را به او سپرد. وز ریکه شمش ی دانست! به سمت سرباز  ینم ی باز یخود را بازنده  

 آغاز گشت.   یی ااو و پسر روست ان یگذاشت و نبرد م  نیبر زم تبزرگ خود را که کم از تاج نداش 

دفعه   ن یبه عقب برداشت و باز حمله کرد؛ ا ی گام  ریگرفت. وز ر یوز ریشمش ری خود را ز ریشمش امکی کرد و س  ر یحمله را وز نیاول

  و  شتریرا ب  ش یحمله ها رد یپسر را دست کم بگ  ن یا د ینبا د یکه فهم  ریزد. وز ریهوا را با شمش ری داد و وز  یخال یجا امکیس 

پس از   ریاست! وز ی واقع  یدرون نبرد  ییگو  د،یجنگ  یم  یشتریشده بود هم با شدت ب شتریب شیکرد. حال هم حمله ها  شتریب

با   ریافتاده بود نگاه کرد. وز ن یرا که بر زم رش یبه عقب برگشت و شمش امکیرا بندازد. س  امکیس  ریتوانست شمش یاندک

 گفت:  یشخند ین

 بزرگ سرت را باال بگ... ر یوز  یرو به رو د ینبا ی د یحال فهم -

اراده   یرا نداشت ب یحمله ا  نیبه او حمله کرد. او که توقع چن ریبدون شمش امک یتمام نشده بود که س   ریحرف وز هنوز

و   ریدست او را گرفت و شمش امکیس  اوردیب نییرا پا ریکه شمش  نیاز ا ش یپ کنیرا بزند ل امکیرا باال برد تا س  رش یشمش

به سمت گردن خود بود! سربازان دربار   ری در دستان وز ریپشت سر او بود و شمش امک یس  ت گردنش برد. حالدستش را به سم

 گفت:   ریکنار گوش وز امکی. س دند یکش ریشمش ییو نگران دور آنها جمع شدند و بر پسر روستا دهیترس 

 ده!  و را شکست دابدون سالح ت یی تاپسر روس  ک یحال  کنیل  یدربار با شکوه باش   نیا ر یوز د یتو شا -

  ی زد و به سرباز ها م ی م غ یبود ج دهیترس  ی حال نیپدرش در چن دنی که با د  زادیشد. پر دهیشن یزن  غ یج ی زمان صدا  نیهم در

برگشت   زادیرا رها کرد، به سمت پر  ر ی. دست وزد یرا د شیاهایسرش را برگرداند و دختر رو امکیحمله کنند. س  امکیگفت به س 

را بر گردن او گذاشت و همانند  ریاستفاده کرد؛ شمش امکیاز غفلت س  ر ی. وزگرفتسر خود   یرا باال دستانش ی و با لبخند 

 کنار گوشش گفت:  امکیس 

 !یسخت در اشتباه ،یهمچون من را شکست داد  یبزرگ  ریوز  یکن  ی گر فکر م -

با آن که   امکیکرد. س  دنیچک! خون قطره قطره شروع به د یرا بر امک یپوست س  ریو شمش جلوتر آورد  ی را کم  ریشمش ریوز

 بلند سر داد و گفت:  یبود خنده ا شیبر گلو  ریشمش

باشد   ادتی کنیبکش ول ؟یمرا بکش یخواه ی م ؟ یبخور  یشکست نیچن ییپسر روستا ک یدربار؟ سخت است از   ریچه شده وز -

 ! یطال بده یو عالوه بر نگهبان شدنم به من پانصد سکه   یحرف خود بمان ی رو د یبا

زد! با   ی دست م  امکیس  ی کاخ بود که برا  یهجده ساله   ی شد؛ شاهزاده  یم  دهیشن ی دست یآورد. صدا نییرا پا  ریمشش  ریوز

 رو به او گفت:   یلبخند 
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ارزشمند   ریچه برسد به وز د یسخن بگو نینچن یکاخ ا  نیان انتوانسته بود با نگهبان ی کنم. تا به حال کس ی م شیجسارتت را ستا -

 دربار!

 از نگهبانان گفت: یکیزد و رو به  ی کرد. لبخند  م یبرگشت و تعظشاهزاده به سمت  ریوز

 . اوریمن ب  یآن را برا  ی سکه وجود دارد، پنج تا ی  سه یمن ده ک زی م یبر رو  -

 او را در آغوش گرفت و گفت:  د،یبه سمت پدرش دو  زاد یدوم به راه افتاد. پر اطیح  یاطاعت کرد و به سو  سرباز

 خطر افتاده!  گمان کردم جانتان در  -

 نگاه کرد و گفت:  امکیسرش را باال برد. به س  ریوز

 نبرد دوستانه بود.  کیدخترم   ستین ی زیچ -

 او برگشت. شاهزاده گفت: شاهزاده به سمت  ی صدا دنیشده بود با شن زادی پر دن یکه باز محو د امکیس 

 ! یسترا بردار، از امشب تو نگهبان کاخ دوم ه یخواه یکه م یی ها لهیبرو و وس  -

 با خنده سرش را تکان داد و گفت: ریگفت و پس از گرفتن مرهم به سمت در پا تند کرد. وز یبا لبخند چشم امکیس 

 تواند مرا شکست دهد! یاز ده م  ی پسر گریشده، د ر ید یمن کم  دنیجنگ  ی انگار برا -

 با لبخند گفت:  شاهزاده

و مهارت   یتو نبود بلکه از تنومند  دنی! مشکل از جنگ یمهارت دار  دنیو هنوز هم مانند گذشته در جنگ   یدربار ما هست  ریتو وز -

 پر قدرت است!   ی گفتم او شاهزاده ا ی م دمید   یرا نم ییآن پسر روستا یاگر جامه   د یآن پسر بود. شا

پدر و مادرش   یل چشم به راه او بودند. او با خوشحا یپدر و مادرش با نگران د یکه به خانه رس  ی. زماند ی تمام طول راه را دو امکیس 

 گفت:  یو با خوشحال د یپدر را بوس  یرا در آغوش گرفت. دست زخم شده  

درد نخواهد   اد یاز کار ز تیپاها گریبلکه دشود  یخود چه پنهان کردم نه فقط درد دستت خوب م  یجامه   ریدر ز  یپدر گر بدان -

 گرفت!  

ع کرد به زدن بر زخم دست پدر جانش. مادرش  در آورد و شرو خود مرهم را   یجامه   ریکنجکاو پسرش را نگاه کرد. او از ز پدر

 و گفت:  اورد یدوام ن

 ؟ یخود پنهان کرد ی جامه  ر یز یز یمگر به جز مرهم چه چ -
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 .د یفهم  یبگذار اول درد دست پدرم را خوب کنم سپس خواه -

 زخم زد و پس از بستن در مرهم گفت: یرا به همه جا مرهم

 . یمرهم را بر زخمت بزن   نیدو بار ا  یروز  ابد ی امی که زخمت الت  یتا زمان د یبا -

  سه یخود که باد کرده بود پنج ک یجامه   ر یز ز داد و ا ح یبا لبخند اتفاقات روز خود را توض امکی. س د ی سوالش را پرس  گریبار د مادر

ب سرش را  بودند! با تعج  ناراحت هم شده چیخبر خوشحال نبودند ه ن یآورد. به چشمان پدر و مادرش نگاه کرد؛ آنها از ا رون یب

 تکان داد و پدرش گفت: 

 خواهم پسرم سرباز دربار شود.  یرفت، من نم یتو شب نخواه -

 کردن است. یبهتر از کشاورز  ی ل یسرباز دربار بودن خ ی دان ی پدر تو که خودت م کنیل -

 که گفتم!    نیهم -

 و گفت:  د یمادرش چرخ ی سو نادم به  امکیخود بلند شد و با اخم خانه را ترک کرد. س  یاز جا پدر

 د؟یهست نی را غمگ شما چ کنیخواستم شما را شاد کنم ول ی زخم شده اند! من م نیرا بب میام، پاها ده یرا دو  نجایمادر من تا ا -

 نرو!  ی ما را دوست دار  یپسرم گر کم -

 چه؟!  یبرا  کنیل -

 پسرمان وارد قصر شاپور بزرگ شود. م یگمان کن دوست ندار -

 من خواهم رفت. ینده  ی چرا و پاسخ درست ییکنم نگو ی خود را جمع م یها  له یکه من وس   یاناگر تا زم -

با او داشته باشند! با  یرفتار  نیشد مادر و پدرش چن یکرد. باورش نم  شیها له یبلند شد و شروع به جمع کردن وس  امکیس 

که از اتاق خود خارج    یاما زمان د یمخالفتش را بگو ل یو به او دل ند یرا انجام داد تا مادرش کنار او بنش شیسرعت کار ها نیکمتر

تلخ خانه را ترک    یاو  در کنارش حضور نداشت! با لبخند  یبدرقه   یبرا یخود رفته بود و حت  ق . مادرش به اتاد یشد مادرش را ند 

 کرد و به سمت کاخ به راه افتاد.  

داد   ی انجام م د یکه او با یی ها یخواب او را نشان داد و کار یامنتظر او بود. آن سرباز ج ی. سربازد ی شب بود که به کاخ رس  مهین

 نفر هم خواب بود.   ک یدادند و نبودند،  ی م یشب ها نگهبان داشت که دو نفرشان گر ید ی سه هم اتاق امکیرا گفت و رفت. س 
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برد. چرا پدر   یش نماما خواب کرده بود  یرا ط  یاد یخسته بود! راه ز یل ی. خد یآن دراز کش ی پهن کرد و رو نیپتو را بر زم امکیس 

کرد. ساعت چهار صبح   ی نم دایپ یشد و جواب ی سوال مدام در ذهنش  تکرار م نیرا نگفتند؟ ا لشیو مادرش مخالفت کردند و دل 

 بود که به خواب رفت. 

پلک سمت   شدند! به زور ی در حال تکان دادن اوست. چشمانش انگار که دوخته شده بودند، باز نم یحس کرد کس  امکیس  صبح

خود   یرا فشار داد و از جاچشمانش  یدر بلند کردن او دارد. با انگشت گوشه    یکه سع  د یخود را د  ی را باال برد و هم اتاقچپش 

 زد و گفت:  ی شده بود، لبخند  روزیاو پ دنکر داریاو که در ب  ی بلند شد. هم اتاق

خواهند   رونیروز اول تو را ب  ن یهم یکن  ر ید ی ا آغاز کن. اگر کمرا که به تو داده اند بر تن کن و کار خود ر  یبلند شو جامه ا -

 انداخت.

  یساده به سمت در کاخ دوم رفت و به جا یپس از بر تن کردن جامه و خوردن صبحانه ا  سرش را تکان داد و بلند شد. امکیس 

شده   انیبه دربار ه یشب ! حال واقعا اش در دستش زه یدر غالف بود و ن رش ی. شمشستادیبود ا ستادهیآن جا ا   شبیکه از د یسرباز

 بود.  

کوچک همراه    ی بود که پسر زهیدر دستش. در حال چرخاندن ن ی  زه یکردن با ن ی بر لبانش جا گرفت و شروع کرد به باز یلبخند 

و با  انب زادیبود که پر یآمد، آن کودک همان ادش یاز کاخ خارج شد. صورت زن آشنا نبود اما آن کودک در نظرش آشنا آمد.  یزن

 آن زن گام برداشت و گفت:   یکرد. به سو  ی م ی آن باز

 است؟ ر یکودک پسر وز نیدرود بر شما، ا -

 چشم آن زن تکان داد و گفت:  ی دستش را جلو  یبا لبخند  امک یصدا او را نگاه کرد. س  یب امک یس  دنیزن با د آن

 حالتان خوب است؟ -

 که به خود آمد گفت:  نیزن سرش را به سمت چپ و راست تکان داد و پس از ا آن

 است.  ریوز یکودک نوه   ن یا ریسالم خ -

 بانو است؟! زاد یکودک پسر پر  نیا -

 له پسر اوست.ب -

  دنیرس   یبرا د یکه کش ی همه زحمت نیکرد! ا  یبا حرص آن کودک را نگاه م امکیرا گفت و به دنبال هومان رفت. س  نیزن ا آن

که   د یکوب  یم  نیاز قبل بر زم شتریدر دستش را هر لحظه ب   زهیپدر مادرش چه؟ نقصر و کاخ دوم چه شد؟ تنها گذاشتن   نیبه ا
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او را   نییاز سر تا پا ریاحترام خم کرد. وز ی نکرد و فقط سرش را به نشانه   می. تعظد یرا د ر یبه عقب برگشت و وز د؛یشن ییصدا

 نگاه کرد و گفت: 

 !  ند یبر تن تو بنش نی کردم جامه چن  یگمان نم -

 بار دگر خطاب به او گفت:  ر یانداخت. وز نییزد و باز هم سر خود را پا ی ند لبخ فقط  امکیس 

 . یشو ی م ده ید نیحال غمگ  کنیشد ل  یروز گذشته خنده از لبانت دور نم چه شده؟ -

همسر و پسر دارد؟ سرش را باال   دمیجا دخترت بود که حال فهم نیآمدنم به ا ل یدل  نیگفت اول یم   ر؟یوز  نیگفت به ا ی م چه

 گرفت و گفت: 

 هستم.  نجایآن ها در ا لیکه بر خالف م  نم ی! من غمگ ستند یخوشنود ن نجایمادر و پدرم از آمدن من به ا کنیدانم چرا ول  ینم -

بودند! مگر   بی او هم عج ینبود، خانواده   ب یعج امک یاو زد و از کنارش گذشت. انگار فقط س  یسرش را تکان داد. بر شانه   ریوز

او که نامش   ی. هم اتاقستادند یاو تا شب کنار در ا یو هم اتاق   امکیر؟ س خوشحال نشود از ورود پسرش به قص ی شود خانواده ا یم

خوش   یفرد  امک یدانست که س   یچه قدر عبوس است و چه کم حرف، اما بابک نم امکیس  کهکرد  ی بابک بود با خود فکر م

و آنها به اتاق خود رفتند.   آن ها آمدند  یبه جا  گریددو سرباز  است. شب  زادیاالن او بخاطر پر یمشرب و خندان است و کالفگ 

 گفت:  امکیبابک رو به س 

 نخواهد گذشت!  تیکه روز ها نی نچنیا ، یسخن بگو ی از سخن نگفتن؟ کم یخسته نشد  -

 به سمت او برگشت و گفت: امکیس 

 نداشتم.   یمرا ببخش، من امروز حال خوب -

. ستادند یآن ها ا ی. صبح روز بعد باز هم با دو سرباز جا به جا شدند و جاخواب رفتند  و آن ها به  د ینپرس  یسوال  گرید بابک

بسته بود،   یعهد  نیعقل او بود که چن نی! البته ا ندازدیبه او ن ینگاه می ن  ند یبانو را بب زاد یبا خود عهد بسته بود که اگر پر امکیس 

 نبود!   او  یکه برا  ی اری د،یطلب ی را م  اری دنیقلبش د 

دانست!   ی کار خود را خسته کننده م  امک یدرهم او باعث شده بود که باز در نظر بابک عبوس و بد اخالق باشد. س  یها حس

و    امکیو نامش سرباز دربار بود. ظهر بود؛ س   ستادهیا نجا یا کاریکشت اما حال ب  یدر جنگ بود دو تا انسان م ی حداقل اگر سرباز

 کرد و گفت:   ینگاه امکی. بابک به س د یتاب ی رحمانه بر سر آن ها م یتاب سوزان ب آفتاب در حال مردن بودند! آف ریبابک ز

 را ندارم، تو چه؟  نجایدر ا   ستادنیتوان ا  گریمن د -
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  کنیآمد ل رونیدوخته شدند. هومان با خنده از کاخ ب  گرید  کیبه  شی لب به سخن گشود اما با باز شدن در کاخ لب ها امکیس 

بلند کرد. حال که با   ن یزم ی به سمت او گام برداشت و آن کودک را از رو عی سر امکیس د که افتاد. برنداشته بو شتریدو گام ب

که   امکیو بغض کرد. س   د یمادرش است! کودک لب برچ  هیشد که چقدر شب ی م جه کرد متو یدقت به صورت هومان نگاه م 

  امکی. بابک با لبخند رو به س ستادیخود ا ید او را در آغوش گرفت و در جاهر آن ممکن است بغض هومان منفجر شو د یفهم

 گفت: 

 پدر بزرگ است. یکودک باش که دردانه  نیروم، نگهبان ا ی( میی )دستشوزگاهیمن به آبر -

را آغاز   هیاو گر یاز جامه   ده یکرد. ترس  ی رفت. هومان با تعجب به او نگاه م زگاهیتکان داد و بابک به آبر  یبا لبخند سر امکیس 

کرد    یفکرش را هم نم امک ی. س د یترس  یهومان نم  گریانداخت. حال د ن یکاله خود را از سر در آورد و بر زم ک امیس  کنیکرد ل

با کودک بود    ی . در حال بازند ینش یه دل م همانند مادرش زود ب  گر،یاست د زادیخب پسر پر ی ولباشد!  ن یریش  نقدری که هومان ا

و   زد یبا هومان ادامه داد. هومان هم قهقهه م ی جه آمدن آن دو نشد و به بازو دخترش هر دو از کاخ خارج شدند. او متو ر یکه وز

 : فتگ  امکیرو به س  ر یداد! وز  یخنده ها دل مادرش را تکان م نیا

 سرباز! -

شد. چشمانش به سمت او   ینگاه نکند نم زادیکرد به پر ی م یبه سمت او برگشت. هر چقدر سع ری وز  یصدا دنیبا شن امکیس 

 رش را خم کرد و گفت: د! س شدن یم  دهیکش

 بزرگ  ریبله وز -

 نگهدار کودک؟  ای یحال نگهبان کاخ باش  د یتو با -

 کردم.   ی م ی با او باز زدیکه اشک نر  نیا یافتاد و من برا  ن یشما بر زم ی . نوه د یمرا عفو کن -

 سرباز را چه شد؟  ی کیآن  -

 رفته.   زگاه یبه آبر -

 سرش را تکان داد و گفت: ریوز

 ش بده. ا به مادرهومان ر -

آوردند! به   ی را بند م امک یو نفس س  دند یپر ی م نییدرون او باال و پا  ییبرپا شده بود؛ انسان ها یجشن امک یکه درون س  انگار

سرش را باال برد و در   ی ا هی ثان کنیکرد بدون نگاه کردن به صورتش کودک را به او بدهد ل یگام برداشت و سع زادیسمت پر
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کرد بدون نگاه کردن به آن سرباز هومان را از او   ی دهان خود را در گلو فرو برد و سع اق بز زادیرق شد! پرچشمان او غ یاهیس 

 سر داد و گفت:  یخنده ا ریرا در دست گرفته بود و قصد رفتن در آغوش مادر را نداشت. وز امکیس  یاما هومان جامه   ردیبگ 

 رود؟!  ی ه آغوش مادرش نماز ب سرب کیکه نوه ام از آغوش  یهومان را جادو کرده ا  -

 زد و گفت:  ی لبخند  امکیس 

حال   کنیشما بودم ول ی از نوه  یرا خواهان نگهدار یزمان کوتاه د یتاب ی اگر آفتاب سوزان و ستمگر نبود و بر سر من نم د یشا -

 شود  یم ماریبماند ب نجایاگر هومان در ا

 ؟ ی گرما فرار کن ن یهومان از ا یبه بهانه   ی خواه ی م -

 نکردم.  یجسارت ن یرورم چنه س ن -

 رو به او گفت:  ری ززمان بابک آمد. و  نیهم در

 کند.  یاز نوه ام نگهدار امکیکن تا س  یرا تنها نگهبان یزمان کوتاه -

 نگاه کرد و گفت:  زادیبه پر ری. وزستادیخود ا ی فرود آورد و در جا  میسر تعظ  بابک

 کند.  یگهدارآن جا از هومان ننشان بده تا در  امکیدخترم خان فرزندت را به س  -

آمد! چشمانش را از   یبه او م  بیبود. رنگ سبز عج زادیپر یرو  امکیبه راه افتاد. نگاه س  زادیپشت سر پر امک یرفت و س  ریوز

 با خود گفت:  امکی. س د یکوب  یاو م  یو بر شانه   د یخند  ی گرفت و به هومان دوخت. هومان سرخوش م زادیپر

 ماندم.  یآفتاب م ر یگرنه زکودک آمد و  ن ید اخوب ش  -

نشست.   ی بر دل او م ب یعج امکیس  ی! خنده هاد یدلش لرز  یبه سمت آن ها برگشت و لحظه ا  زادی . پرد یرا با لبخند بوس  کودک

به اتاق   ی زمان د؟ یسرباز در دل او خوش آ کی  یدارد خنده ها یلی خود را نگاه کرد. چه دل ی سرش را تکان داد و باز رو به رو

 و گفت: رگشت ب امکیبه سمت س  زاد یپر دند یهومان رس 

 از تو نخواهم گذشت!  ند یبب یبیآس   شیتار مو  کیکن، گر  یپسرم خواهد آمد. از هومان خوب نگهدار ی  هی دا گر ید ی کم -

که در آغوشش به خواب رفته بود   یبه هومان امکیس  از کنار آنها گذشت. دو ساعت گذشته بود و  زاد یسر تکان داد و پر امکیس 

به کاخ از   امکی حاال... البته آمدن س  ی کرد ول  یم  دایپ یراه زاد یبه پر دنی رس  ی اگر هومان و پدرش نبودند برا د یکرد. شا  یاه منگ 

 شد!   ی سرباز ساده نم ک ی یمهربانو  ر یوجود نداشت دختر وز یهومان اگر ی ابتدا اشتباه بود، چون حت
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در    کنیکرده بود ول ران یرا و امکیس  یها  الیکه تمام خ ن یکودک با ا  نیزد. ا ی و لبخند   د یهومان به خواب رفته را بوس  ی  گونه 

چشم باز   یزن یفرو رفت. با صدا قیعم یافتادند و او به خواب شیچقدر گذشت پلک ها د یجا خوش کرده بود! نفهم ب یدل او عج

 هومان بود.   ی  هی کرد؛ زن دا

  ی و تنومند به نظر م بایز ی لیسرباز در چشم او خ نیکرد. دروغ چرا؟ اچشم باز کرد شهبانو او را با لبخند نگاه   امک یکه س  یزمان

  امکیسرش را به سمت چپ برگرداند؛ هومان هنوز خواب بود. شهبانو آرام هومان را برداشت و در آغوش گرفت. س  امکی! س د یرس 

 از جا برخواست و گفت:  ع یکرد. سر یبود و با اخم او را نگاه م ستادهی ا زاد یانداخت؛ پر ینگاهنشست و به اطراف خود  ن یبر زم

 ! د یهست نجایدانستم در ا ی بانو، نم د یمرا عفو کن -

 با اخم سرش را تکان داد و گفت:  زادیپر

 . یبرو یتوان  ی م -

که خم شده بود! عذاب وجدان    یدر دست و کمر   یداشت؛ با کالهخود   یبر م  یآهسته ا ی سر خم کرد و رفت. گام ها امکیس 

سر   یدل او از هر فرمان کن ینگاه نکند ول  زادیداد که به پر  یبکوبد. نفس او فرمان م  وار یداشت سرش را بر دگرفته بود و دوست  

ام برداشت. آفتاب مهربان شده بود و  گ  رونیرفت. از کاخ به ب ی او م یتمام حواسش پ  د ید ی را م زادیکه پر   یکرد و زمان ی م یچیپ

 با لبخند گفت:  د یرا د امک یکه س  یبود. زمان ستادهیکنار در ا گری سرباز د کی. بابک همراه  د یتاب  ی کم تر از قبل بر سرش م

 !یستیا  ی کنار در نم گریو د  یکودک شده ا ی  ه یگمان کردم دا -

 با لبخند سرش را تکان داد. به خود اشاره کرد و گفت: امکیس 

 شوم؟!  ه یصورت و قد و قامت دا نیمن با ا -

 و گفت:  د یاو کوب  یبر بازو  یمشت امکی. س د یو از فکر خود خند صور کرد زنانه ت یرا با جامه ا  امکیس  بابک

 . ستمیا یکه ابازگشتم)بازگشتم( خود کنار در م ی روم زمان ی م زگاه یبه آبر -

  یگام برداشت. زمان زگاهیآبر  یهم به سو امکیتواند برود. سرباز رفت و س  ی سرش را تکان داد و به سرباز کنارش گفت که م بابک

اخمو   امکیبودند؛ آن س  ستادهیشب کنار در ا ی کی. تا تارستادیبه دست کنار در ا زهیودش را بر سر گذاشت و نشت کالهخکه بازگ

 خندان و سرخوش داده بود.   یامکی خود را به س  یبابک پاک شده بود و جا الیو عبوس از خ

.  ستادند یخود ا ی داخل شد. باز هم در را بستند و جا  ریسر خم کرد. در را باز کردند و وز امکیکرد و س   میبابک تعظ  ریآمدن وز با

تواند از کاخ خارج   ی نم ریوز ی دانست چه کند! بابک گفته بود بدون اجازه  ی نم کنیمادرش شده بود ول دلتنگ پدر و امکیس 

 رو به بابک گفت:  امک یداد. س  یرفتن نم یاجازه   ر یآمده بود وز کاخشود و از آنجا که او تازه به 
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 من باز کند؟  یرا برا  ی که در اصل ی رندا یدوست نجای! ایآن نشدن ی از رو دن یبلند است و پر اریکاخ بس ی ورود  واری د -

 دهد.  یاریتواند تو را  ی شناسم که م یرا م  یکس کن یندارم ل یدوست -

 ست؟ یاو ک -

پدر   دنیبه د  یی اگر بگو د ی. شااست بند  یکاخ پا ن یخدمتکاران است و به قوان یاست. او نظاره گر بر همه کار ها س ینامش بات -

 ات دهد. یاری ی رو یمادرت م 

 در کدام کاخ است؟   سیبات -

 . د ید  یاو را خواه یبرو  یاصل  اطیبه ح ی است. اگر بتوان  ی اصل اطیخان او هم در ح -

رفت. به اطرافش نگاه   طایح ی به انتها زگاهیآبر  یآن ها آمدند او به بهانه    یکه دو سرباز به جا یسرش را تکان داد. زمان امکیس 

رساند و در    واری د یخود را به باال ستیحواسش به او ن ی کس د ید  یو وقت د یباال کش وارید را از دصدا خو ی . بد یرا ند   یکرد و کس

بلند قامت   یلبانش خشک شد! مرد  یبا بلند شدنش لبخند بر رو  کنیبرخواست ول  نیاز زم ی. با خوشحالد یپر واریلحظه از د کی

 :د یاو از سربازان متفاوت بود. آن مرد با خشم پرس  یکرد. جامه   ی بود و او را نگاه م ستاده یا ی رورو به 

 با کدام جسارت؟ ؟ی شو  یاصل اط یو وارد ح  یبپر وار یاز د ی توان ی چگونه م -

 آورد و گفت:  نیی با ترس سرش را پا امکیس 

 آمده ام.  سیبات  دنی! من به دد یمرا عفو کن -

 ؟یشناس  یکجا مرا از  س یتو بات -

 از سربازان کاخ به نام بابک نام او را به من گفت.   ی کی -

 خود را باال داد و گفت: ی ابرو یتا  کی مرد  آن

 ؟ یدار  س یبا بات ی چه کار -

 بگذار ابازگردم.  ایبرسان  سی مرا به بات ای.  میبه خودشان بگو د یمن با د، یمرا عفو کن -

 تو در نظر خواهند گرفت؟  یبرا ی چه مجازات یدان  یم  ؟ی ابازگرد یسادگ  نیابه  ی خواه یو م ی شو ی م ی وارد کاخ اصل -
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شد  ی جانش تمام م ی به بها یبه کاخ اصل دنیپر د یشد. شا ی م دایاو هم پ ی ترس در چهره   نیپر از ترس بود و ا امکیس  درون 

د برود. آن مرد بلند قامت که  ادر خو پدر م دن یتا به د  ردیکمک بگ  سی خواست از بات ی نکرده بود! او فقط م یی او که خطا کنیل

 با اخم گفت: استترس  یاز رو  امک یبود سکوت س  دهیفهم

 .ایبا من ب -

 آن مرد را گرفت و با خواهش گفت:  یخود نشست. جامه   ی بر زانو  امکیس 

 نخواهم آمد.  نجایبه ا گریخورم که د  ی!. سوگند م د یمرا عفو کن -

 ت: و گف د ی خود را کش یمرد جامه   آن

 . ایشود صحبت کرد، همراه من ب ینم نجا یاست! ا یشناسم، پسر خوب ی را م ابکب -

 را به اتاق خود برد و پس از نگاه به او گفت: امک یمرد س  آن

 . یآمده ا نجایچه به ا ی هستم، بگو برا سیمن بات -

 گفت:  ی خوشحال بود! با س یاو خود بات کنیول د یترس   یهمه م نیمرد ا ن یبا تعجب او را نگاه کرد. از ا امکیس 

به من اجازه نخواهد داد، چون تازه   ر یبابک گفت وز کنیپدر و مادر خود بروم ل دن یخواهم به د ی من تازه سرباز دربار شده ام، م -

 بروم.  رونیتا من از کاخ ب د یده یار ی د یتوان ی کار هستم. او نام شما را بر زبان آورد و گفت م

 سرش را تکان داد و گفت: سیبات

  نیمتو را ز ی بابک نام من را برده، گر رو کنیکردم ل ی درخواست تو را رد م ی کرد ی درخواست را از من م  نیخودت ااگر  -

 انداخته ام.  ن یاو را زم یرو  ندازمیب

 !.د یدوست دار ار یشما بابک را بس ایگو  -

کنم و مانند پسر خودم   یپسرش نگهدار او را زد از من خواست که از یکه مرگ در خانه   یبود. زمان یپدر بابک سرباز کاخ اصل -

 !رمیآن درخواست را بپذ  د یکرده، من با ی رخواست. حال پسرم پس از مدت ها از من دنداختمین  ن یرا زم شیباشد، من هم رو

 دانم چگونه جبران کنم.   یسپاس فراوان بر شما! من نم -

 هم. به تو نشان د یتا راه ایشب به خان من ب مهیخواهم، ن یجبران نم -

 خم شد و گفت:  امکیس 
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 بزرگ!   سیسپاس فراوان بر بات -

که قبالً   ی همان راه امکیشب س  مهیماندند. ن دار یشب ب مهیبه کاخ دوم برگشت. همراه با بابک تا ن امکیسر تکان داد و س  سیبات

خانه اش کرد.   یز پشت کاخ راهو تنگ گذراند و ا ک یراه تار کی او را از  سی. بات د ید وار یرا کنار د س یرفته بود را رفت و بات

 برسد. تا زودتر به خانه  د یدو ی مبا سرعت هر چه تمام  امکیس 

  یاو اخم دنیپدرش در را باز کرد. با د د؛ی. آهسته بر در کوبد یکوچکشان رس   یبه خانه   امک یدر حال طلوع بود که س  د یخورش 

و بر سر پسرش بوسه زد! پدر با خود    اوردیتاب ن گری. پدرش د د یپدر او را به آغوش کش یتوجه به اخم و ناراحت یب  امکیکرد اما س 

از  نیکند غمگ  ی م ی در کاخ زندگ گری که او د ن یا ادینشسته است! اما با  امک یبر تن س  بیجامه عج نیکرد که ا ی م شهیاند 

 در کنار رفت.    یجلو

را با   امکیس  شد. صورت یجاردر چشمانش پسرش اشک  دن یکرد. مادر با د دارینوازش کنان او را ب امکیخواب بود؛ س  مادر

باز نخواهد گشت اما حال بعد از دو روز   گرید  امکیکرد که س  ی. با خود فکر مد یاش را بوس  یشان یدستانش قاب گرفت و پ

 سبز رنگ پسرش نگاه کرد و گفت: مانآن ها آمده بود. با ذوق به چش دن یبه د امکیس 

جامه چقدر بر تن تو نشسته! تو حال   نی. ای رس یراک خود نمدارم به خوفته است، حتم  چشمانت گود ر  ر ی! زرد یتو بم ی مادر برا -

 . یکوچک ما هنوز هم شاهزاده ا ی نرود در خانه  ادتی کنیل ی سرباز دربار هست

 گفت:  یزد و با مهربان ی لبخند  امکیس 

  ن یکه ا ییصفا کنیبزرگ تر است ولا م ی کاخ چهارم و پنجم از خانه    یدارد و حت  اطیح نیبزرگ است؛ چند  ی لیمادر کاخ خ -

 ندارد و نخواهد داشت! یکاخ بزرگ   چیخانه دارد ه

. به  د یسر خود برداشت و بوس  یدست مادر را از رو   امکیگذاشت و او را نوازش کرد. س  امکیدستش را بر سر س  یبا مهربان مادر

 چشمان او نگاه کرد و گفت:

 بروم.   گریمادر من د -

 پسرم؟ ینماب شتر یشود ب ینم -

 آمدم. نجایدانند من به ا  ینم انیاز دربار کی چ یه رایز ر، یخ -

بدرقه    یکرد. برخالف گذشته حال هم پدرش و هم مادرش برا یرا تا دم در همراه  امکیسرش را تکان داد و س  ی با ناراحت مادر

نداشت، سوار بر   دنیتوان دو  گریدور شد. د آنها تکان داد و با عجله از آن جا ی دستش را برا امکیبودند. س  ستادهیاو دم در ا ی

 .  ادبه سمت کاخ راه افت ی کالسکه ا
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  ریو شمش زهیخود را بر تن کرد و پس از برداشتن ن یجامه   ینگران بود. با نگران امکیس  امدن یطلوع کرده بود و بابک از ن آفتاب

و   د یاو را د ریتمام است! وز  امک یحتم داشت کار س  گری. دبود ستادهیآنجا ا  ریدر کاخ رفت وز که به کنار  یاز اتاق خارج شد. زمان

 گفت: 

 کو؟  امک یسرباز، پس س  ی ا -

 درهم و لکنت زبان گفت:   یبا چهره ا  بابک

 او...  امک،یس  امک،یاست، س  زیچ -

 شد: دهیشن  ریاز پشت وز ییصدا ناگهان

 رفته بودم.  ه زگای ! به آبرد یآمدنم عفو کن ر یبزرگ، مرا به خاطر د ر یهستم وز نجای من ا -

 به سمت او برگشت و گفت:   ر ی. وزد یکش ی قینفس عم امکیس  یصدا دنیبا شن بابک

 . یشو ی بار دگر مجازات م کنیندارد ل ی رادی بار ا نیا -

 گام برداشت و آهسته گفت:  امکیاز آنها دور شد. بابک به سمت س  ریسر خم کرد و وز  امکیس 

 ! یخورد  ی شالق م  یآمد  یتر م  ری د ی گر کم -

 با لبخند به آسمان اشاره کرد و گفت:  کمایس 

 گناه( مجازات شود!   ی )بناهیو  یگذارد انسان اب ی اهورا مزدا آنقدر مهربان است که نم -

آمد و   امکی س  ی از درون کاخ به سو یا مه ی. زمان خوردن ناهار بود که ند ستادند یا گریکد یگذشته کنار  ی دو همانند روز ها هر

 گفت: 

 خواند.  یم  به خان خود بانو شمارا زاد یپر -

او فرستاده؟ با   ی اش را به سو مه یدارد که ند  امک یبا س  ی چه کار زادیکردند. پر ی نگاه م گر ید کی با تعجب به  امک یو س  بابک

تخت بزرگ در سمت    کی. یرنگ  یباز شد؛ اتاق پر بود از گل ها زادی رفتند. در اتاق پر  زادیهمگام شد و به سمت اتاق پر همیند 

  د یاتاق به رنگ سف یها له یوس   یاتاق، کنار پنجره وجود داشت. همه   ی نشستن گوشه   ی اتخت کوچک بر ک یق بود و راست اتا

 داشتند!   یی بایاتاق بودند تضاد ز ی رنگارنگ که در همه جا ی بودند و با گل ها
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سرخ رنگ بر تن کرده   ی که جامه   یل. گد ی رس  ایدر دن  یاز هر گل باتریز  ی کرد که ناگهان به گل یبا لبخند اتاق را نظاره م  امکیس 

به   زادیدختر جهانش شد. پر ن یباتریکه با خود بسته بود را شکست و غرق ز  یباز عهد  امکیآمد! س   یبه چشم م ب یبود و عج

 گام برداشت و گفت:   امکیس  ی رفت. به سو رون یمه سر خم کرد و بیبرود. ند  رونیاشاره کرد ب مهیند 

 ! یو خوراکت را نوش جان کن  ینیسربازان بنش  گریکه همانند د  نینه ا ،یشد  ی مجازات م د یتو حال با -

 تعجب گفت: با  امکیس 

 فهمم بانو!  ی سخنتان را نم -

شد و   رهیآن ها فقط پنج گام بود! به چشمان سبز رنگ او خ   نیب یگام برداشت؛ حال فاصله   امکیباز هم به سمت س  زادیپر

 گفت: 

 .  یکاخ شد  ن ید او وار  ید یپر واریکه از د  دمیصبح د -

  د یرا به پدر بگو شیها ده یزن د نیدانست که اگر ا  یم  امکیکرد. س  ی سرش را باال گرفته بود و با پوزخند او را نگاه م زادیپر

  یبه سو  یترس هم دارد؟! او هم گام  یا ی موجود دوست داشتن نی. مگر چند یترس  ی نم زادیحال از پر نیکارش تمام است اما با ا

 و گفت: برداشت زادیپر

 .د یکرد  یبازگو م شیرا برا تانیها  ده یهمان صبح د د ییبگو یبه پدر خود سخن د یخواست یکه شما اگر م دارم  ن یقیمن   -

من   ی رو به رو  ی حال با گستاخ کن یول یداشته باش  یخوب  لیدل  د یکه شا ، یکرد   یچه م یخواستم اول از تو بپرسم در کاخ اصل -

 ! یرفته او سخن مرا به تمسخر گ ی ا ستادهیا

 کرد و لب به سخن گشود:  ی میتعظ امکیس 

را   یبد  نیهمچون شما ا یی کنم بانو یمن گمان نم کنیگر سخن شما را به تمسخر گرفته باشم ول  د یمن خود را نخواهم بخش -

 در حق من انجام دهد! 

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو  زادیپر

 کنم.    یاو بازگو م ی را برا میها ده یپدر رفته و د شیپ ی اورین ی بهانه ا ای  لیدل گرید  ی اگر تا لحظه ا -

 سکوت گفت:  ی پس از اندک یامکیس 

خواستم او   یرفتن از کاخ از پدرتان اجازه م  رونیب ی در کاخ سرباز شده ام و اگر برا  یکه من به تازگ د یدان  یشما هم م -

 و سپس اباز گردم. صدا کاخ را ترک کنم  ی مجبور شدم اب  نیهم یکرد. برا  ی درخواست مرا رد م
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 ؟ یچه کاخ را ترک کرد  ی برا -

 خانواده ام رفتم.   دار یبه د -

 کنجکاو گفت:  زادیپر

 !  یهمسر خود رفته بود داریپس به د -

 پدر و مادر خود رفتم.  داریندارم، به د ی من همسر  ریخ -

 فت: سخن خوشنود شد! سرش را تکان داد و گ  ن یا دنیچرا اما با شن د یخودش هم نفهم زادیپر

 .  یبرو یتوان  ی م -

نبود جز   یزی برده بود و آن هم چ ی پ زادیپر  ی ها یاز خوب  گر ید ی کیبانو را ترک کرد. حال به  زادیسر خم کرد و اتاق پر امکیس 

 او و لبخند بر لبش مشکوک سرش را تکان داد و گفت: دن ی. بابک با دستادی! با خنده از کاخ خارج شد و کنار در ایمهربان

 ؟یرس  ی و خوشنود به نظر م یخند  ی م نطور یکه اچه شده   -

 سر خود را تکان داد و با خنده گفت:  امکیس 

 خانواده ام رفته ام.  دن یداند من شب گذشته به د  یبانو م زاد یپر -

 گفت:  ی با ترس و نگران بابک

 !؟یخند   ی چه م ی بد است، تو برا اریکه بس   نیا ؟ یشده ا وانه ی د -

  دهید وار یاز د دن یدارد. صبح مرا در حال پر ی بانو چه قلب مهربان زادیکه پر ی دان  یهنوز نم کنیول یدرون کاخ هست ی از کودک -

پدر و مادرم رفتم   دن ید ی که گفتم برا ی رفته بودم. زمان ی چه به کاخ اصل ی به پدر خود نگفته، حال مرا خواند تا بداند برا کنیل

 مهربان نگاهم کرد. 

 سرش را تکان داد و گفت: بابک

حتم   د،یفهم ی بانو م زادیبودم و پر یگاهیجا نیکاخ هستم اگر در چن نی! من که سال هاست درون ایسرخوش هست اریسب -

 . مردمیگام بردارم از ترس م  رون یکه از کاخ به ب ن یاز ا ش یدارم پ

 ! ستین زیدارم، پس ترس جابانو را باور   زادی من پر -
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 گفت:  ی کرد و با کنجکاو  زیچشمانش را ر بابک

 ؟ یباور دار نینچنیرا ا  ریدختر وز یینجایکه دو سه روز است ا  یچگونه در حال -

 هول شده گفت:  امکیس 

 خوانم.  ی چشمانشان م ی انسان ها را از رو ی! مهربانستمین وانهیاست، من، من که مانند تو د زیچ -

 قرار داد:  ی تربد  تی او را در وضع یکه بابک با سوال بعد  د یکش  یق یسخن نفس عم نیبعد گفتن ا امکیس 

 ؟ ینگاه کن ریبه چشمان دختر وز یمگر چند بار جسارت کرد  -

 کرد و گفت:  یاخم امکیس 

 رود!  یف م پرسش ها بگو خوراک من کجاست، دلم ضع نیا ی. به جایپرسش دار  ،مدام یکرده ا دایمتهم پ ک یبابک انگار  -

  د یشیبه سمت خوراکش رفت، بابک با خود اند  امکیکه س   نینشان داد. پس از ا امکیخوراک را به س  یسر تکان داد و جا بابک

 نگفته باشد؟   ی زیبانو به پدر خود چ زادیشود پر ی تر چطور م زیاعتماد کرده و از آن تعجب برانگ  زادیانقدر به پر  امکیکه چطور س 

ردن خوراک خود  روع به خونشست و ش  نیهمان جا کنار در، بر زم  امکیآمد. س  رون یسر تکان داد و از فکر ب  امکیاز آمدن س  بعد 

  نیآمد. به ا رونیب ی لقمه هم بر دهان نگذاشته بود که بابک در را باز کرد و هومان با سرخوش  ک یکرد. خوراک او خرما و نان بود. 

از کاخ   ع ینشست. شهبانو سر ن یبه سمت او رفت و همانند او بر زم امک یس  دنی. با دد ید خن یو م  د یپر یطرف و آن طرف م 

 به سمت شهبانو برگشت و گفت:  امکیرا از سر گرفت! س   ه یبلند کرد. هومان گر نیزم ی هومان را از رو د وآم رون یب

 کند.  ینم ارم یآفتاب نشستن که کودک را ب ر یو ز نیبر زم  یکم ند؟یبنش نیبر زم ی گذار ی چرا نم -

 گفت:  یبا نگران شهبانو

 خواهند انداخت.   رونی و بانو مرا از کاخ ب  ریشود! آن موقع وز ی نه سرورم نم -

 سر خود را تکان داد و گفت:  امکیس 

از چشمش   یکوچک ز یچ نیچن ی برا د یاشک کودک مقدس است، نبا ن،ی کودک را بگذار زم   رم؛یگ یهر چه شد خود بر گردن م  -

 شود!  ریسراز

صورت او   یرا به سو ند دستشبا لبخ امکی. س د یزد و خند  گر ید ک یگذاشت. هومان باز دستانش را به  نیهومان را بر زم شهبانو

 شده اش را پاک کرد. شهبانو با لبخند گفت:  ر یسراز یدراز کرد و اشک ها
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 ام.  دهیشما ند  ی انبه مهرب ی ! من تا به حال مردد یمهربان هست اریسرورم شما بس -

 ت: با همان تعجب گف امکی. س د یخند  زیبا تعجب به شهبانو نگاه کرد و بابک از پشت سر شهبانو ر امکیس 

 . د یلطف فراوان دار -

 گفت:  امکیو رو به س  د یبا خجالت به سمت کاخ رفت. بابک بعد از رفتن شهبانو بلند خند  شهبانو

 جانم!  امکیس  یچه زود مهربان و سرور شد  -

 متاسف گفت:  امکیبه سمت بابک پرتاب کرد که بابک گرفت و در دهان گذاشت. س  ییخرما امکیس 

 من نماند.   ی راب شترینان! شش خرما ب  فیح -

 با خنده گفت:  بابک

 . یمن پرتاب کرد ی خود را به سو  یمن چه کنم که تو خرما -

 خود اول به خرما و بعد به دهان خود اشاره کرد و گفت:   ی آن ها بود با انگشت سبابه   ی که نظاره گر کار ها هومان

 من، آآآ  -

 با خنده گفت:  بابک

 ور مهربانم!رد، سرتو دا  یکودک چشم به شش خرما نیانگار ا -

 شود!   ینم  فیخرما هم ح نیچن نیا دهم، ی کودک م  نیبه ا یتا بر تو پرتاب کنم و تو آن ها را در دهان خود بگذار -

آورد و خرما را به دست هومان داد. هومان   رون ی خرما را از درون آن ب یهسته   امک یتاسف سر تکان داد. س   یو از رو  د یخند  بابک

ما  بردارد که هومان با دهان پر به خر ییسر خم کرد و خواست خرما امکیرما را در دهان خود گذاشت. س خ و  د یخند  یبا خوشحال

 اشاره کرد و گفت: 

 من، من  -

 کالفه گفت: امکیس 

من   یتو به خرما  کنیکاخ پر است از خوراک رنگارنگ ل ن یخود را بخورم! پشت در ا ی  رانه یمن خرما و نان فق  یاگر گذاشت -

 من است! یهم از بد اقبال نیا . یچشم دار
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 گفت: امک ی. بابک خطاب به س د یخند  یشد فقط م ینم امکیکه متوجه سخن س  هومان

کودک خرما    نیاش ببرند. آن ها خود به ا ه یدا  ایمادر  ش یها بگو او پ  مهیاز ند  یک یبس است، به  ی که داد  کدانه یخب همان  -

 دهند. یم

رار کرد  اش ف ه یاز دا ی د یخندد و خوشنود است او را به کاخ بفرستم. مگر خود ند  یم  ونهگ نیکودک ا  نیکه ا  یزمان  د یآ ی دلم نم -

 و به کنار من آمد؟ 

به هومان داد. هومان باز خرما را در دهان خود گذاشت و   گر ید ییدر آورد و خرما گر ید ی هسته ا امکیسر تکان داد. س  بابک

کرد.    یخود بازگشت و شروع به خوردن نان خال ی بعد به جا د،یاو را بوس  ی خم شد و گونه  امکیزد. س  گر ید ک یدستانش را به 

خود بلند شد و   ی از جا امک ینان و آب خورد و هومان خرما. س  امکیجان کردند؛ س  وش و هومان هر دو خوراک خود را ن امکیس 

 بابک برگشت و گفت:  ی نان خود را در دست گرفت. به سو ی پارچه 

 کن.   یهدارارم، از هومان نگ خان بگذ را در  ن یروم تا ا ی من م -

 کار هومان گفت: نیا دن یگام هم برنداشته بود که هومان هم بلند شد و به کنار او آمد. بابک با د  کی امکیس 

 کودک فقط تو را دوست دارد گمان نکنم کنار من بماند.   ن یا امکیس  -

 شت و رو به بابک گفت:رچه بازگپس از گذاشتن پااتاق خود رفت.  ی به ناچار هومان را در آغوش گرفت و به سو امکیس 

 اش بدهم.   هی کودک را به دا نیروم تا ا ی من به درون کاخ م -

 درون کاخ گام برداشت اما باز برگشت و به بابک گفت:  به

 خود کرده.  ریمرا درگ   ی  شهیاند  یپرسش -

 بپرس.  -

 ام؟  دهیتا به حال ند  دهد؟ پس چگونه من همسر شهبانو را ینم  ر یبه کودک ش  ه یمگر دا -

 با خنده گفت:  بابک

 نکند با گفتن سرور مهربان تو را جادو کرده؟!  ؟یپرس  یشهبانو م  ی چه شده درباره  -

 پرسش است! ک یمباش فقط  وانه ی د -

 کند.   یبانو فقط از او نگهداربدهد و گفت شه  ریبه کودکش ش  یا  گانهیبانو نگذاشت ب زادیندارد. پر یشهبانو همسر -
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به عقب   یدر آنجا نبود. گام  ی اتاق رفت اما کس ی شناخت؛ به سو ی سرش را تکان داد و درون کاخ شد. اتاق هومان را م کمایس 

 زد و گفت:  ی او لبخند  دن ی. شهبانو با دد یخود شهبانو را د یبرداشت و رو به رو 

 د؟یچه داخل کاخ شد  ی چه شده سرورم؟ برا -

 دادن هومان آمده ام.   ی ابر -

 .دمیرس   یمن خدمت م  د یگفت یا؟ م شما چر -

توجه به او از کنارش   ی ب امکیس  کنیبزند ل  یو به دست او داد. شهبانو لب گشود تا حرف د یبدون حرف هومان را بوس  امکیس 

با فکر او ظهر خود را شب   یدرون کاخ زن  د ی نفهم ی ول امکیو ظهر خود را شب کردند. س   ستادند یگذشت. باز همراه بابک کنار در ا

 ده است!  کر

سرباز   ک یاز سپردن کودک خود به  گریکرد. د ی داد از پنجره آن ها را نگاه م  یخوراکش را به هومان م امک یکه س  ی زن زمان آن

فکر   یمرد  چی به ه ن یاست درون قصر آمده! او پس از افش ی که چند روز ی دانست چرا اعتماد کرد به سرباز ینداشت. نم یهراس 

از افکارش سر خود   یی رها یرفتن را نداشت. برا رون یدرون ذهن او نشسته بود و قصد بلند شدن و ب امک یحال س  کنینکرده بود ل

 اش گفت: مهیرا تکان داد و به ند 

 . اوردیب می به شهبانو بگو هومان را برا -

  م یگذاشت و تعظ ن یمان به اتاق آمدند. شهبانو کودک را بر زمرفت. چند لحظه بعد شهبانو همراه هو رونیکرد و ب  می تعظ مهیند 

. شهبانو د یخود را در آغوش مادرش انداخت و خند  د، یاو دو ی کوچکش به سو  یبا گام ها د یکرد. کودک پر محبت تا مادرش را د

 گفت:   زادیرو به پر

 من بروم؟  د؟یندار ی من امر ی بانو -

 .یپاسخ بده د یپرسش دارم که با ک ی -

 .د ییبفرما -

 زد و گفت:  ید پوزخند مان بو با هو  یهمان طور مشغول باز  زادیپر

 !یسرباز سپرده ا ک یخبر رسانده اند که کودکم را به دست  -

 کرد و گفت:  م یهول شده تعظ شهبانو

 من مجبور شدم.   ست یگر ی من هومان م ی بانو د یمرا ببخش -
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 . ستین نیپرسش من ا -

 ست؟یما چپس، پس پرسش ش  -

 است؟ یعشق باز  یکاخ جا  نیاه شده بر تو؟ مگر سرور و مهربان. چ یگفت ی که به آن سرباز م   دمیشن -

 نکردم.   ی قصد  نیمن چن  د،ید یبانو شما اشتباه فهم  زادیشما، پر ی عنیمن،  -

سخت   ، یگر بشنوم کودکم را به دست او سپرد  ،یشو  کیشود. گر بار دگر به آن سرباز نزد ی م دهی ات د هوده یب یاز سخن ها -

 شد!  یمجازات خواه

و با خود فکر کرد    ستادیاز اتاق گام برداشت صاف ا رونیکه به ب یرفت. زمان رون یکرده بود از اتاق ب  می تعظ همان طور که  شهبانو

و بابک   امکیاز کاخ خارج شد. س  ج یگ یکردن جواب   داینه؟ بدون پ ایرا دوست دارد  سرباز کی دارد که او  ی بانو چه ربط زادیبه پر

بودند که در اتاقشان زده   دنیبود. در حال خند  انیسخن به م شانیها ی و از کودکگفت و گو بودند   ول هر دو در اتاق خود مشغ

 گفت:  امکیخود برخواستند. س  یاز جا سیبات دنیبود. هر دو با د سیشد؛ بات

 د؟ یکن  یچه م  نجایا س، یدرود بر سرورم بات -

 سرش را تکان داد و گفت: سیبات

 .  میایشما دونفر ب دنیکه به کاخ دوم آمدم با خود گفتم به د ینه. زمان ایآمده  شیپ ی مشکل نمیگردم تا بب ی کاخ ها را م -

 گفت:   یبا خوشحال بابک

 شما! دنی از د میخوشنود شد  ی لیخ -

باشد. رو به بابک   ن یتوانست مهربان تر از ا یبود و نم یانسان جد  کی باز هم سرش را تکان داد. دست خودش نبود! او  سیبات

 گفت: 

بانو را به معبد    زادیگفت شما دو نفر پر یم   ریکه وز  دمیاست. من درون کاخ اول شن نیجناب افش ی ذشت عالفردا سالروز درگ -

 .د یباال تر برس  گاهیآن زمان به جا د ی! شاد یشکل انجام ده نیا به بهتر کارتان ر  می برد. آمدم بگو د یخواه

نشستند و   نیباز هر دو بر زم سیپس از رفتن بات ؟ستیک  گرید نی آن ها را نگاه کرد. افش جیگ  امکیسر تکان داد و س  بابک

 گفت:   یبا کنجکاو  امکیس 

 ست؟یگ  گرید  نیافش -



 رانشهر یا یگمشده 

27 
 

 به چشمان او نگاه کرد و گفت:  بابک

 کرد در جنگ کشته شد.   ی م ی ارتش را رهبر ک یکه  یزمان ش یبانو بود. دو سال پ زادیهمسر پر نیجناب افش یعال -

 توجه به او گفت:   ی! بابک بنیغمگ  ایدانست خوشنود شود  ی با تعجب بابک را نگاه کرد. نم امکیس 

که به نبودن    ، ینشناخته ا چیحال معلوم شده که تو او را ه کنیل  یخوب شناخته ا چند روز بانو را  نیکه در ا ی گفت  یظهر م  -

 ! ینکرد شهیبانو اند  زادیهمسر پر

رفت. با   اطیخود بلند شد و به ح  ی توجه به بابک از جا یبود! ب را شروع کرده  ی باف ال یلبخند بود. او باز هم خ  امکیجواب س  تنها

که    یدر دلش روشن شده بود! به پنجره ا   ید ینور ام  کیآسمان را نگاه کرد و از اهورا مزدا بار ها تشکر کرد. حال باز  یخوشحال

خود را باال انداخت و به اتاق   یشانه هامتوجه نشد.  امک یخورد اما س  یتکان کوچک  ک یبانو بود نگاه کرد. پرده  زادی متعلق اتاق پر

 خود بازگشت. 

اش را برداشت و   زهیو ن ریشد؛ جامه اش را بر تن کرد، کاله خودش را بر سر گذاشت، شمش داریر از بابک ب صبح زود ت امکیس 

. او کنار  ستادی ها ان آ  یگفت که بروند و خود جا گریدر کاخ رفت. به دو سرباز د  یبدون خوردن صبحانه اتاق را ترک کرد. به سو 

 با خود گفت:   دهیترس  د ی را ند  امکیکه از خواب بلند شد و س  ی نخواب بود. زما زبابک هنو کنیبود ول ستادهیدر ا

 خانواده اش رفته باشد؟  دن ینکند باز همانند روز گذشته به د -

وقت نکرد صورتش   ی عجله کرد که حت یقدر خود را بر تن کرد و او هم بدون خوردن صبحانه از اتاق خارج شد. آن ی جامه  عیسر

شده باشد و   دار یزودتر از او ب امکیشد س  ی متعجب او را نگاه کرد. باورش نم امک یس  دنیکاخ رفت و با د ی به سو ع ی! سرد یرا بشو

 تکان داد و گفت:  راباشد! سرش  ستادهیحال کنار در ا

 ؟ یکن  یچه م نجایتو ا -

 دهم.  ی نجام مم گذاشته شده ارا که بر گردن ی فهمم! من کار  ینم -

 !  امکیس  ی شده ا بیعج -

 زد و گفت: ی گرید را به راه دخو امکیس 

  یسخن م  نینچن یآمده ام که تو ا نجایتازه مگر چند روز است من ا  بم؟ یعج ستمیبا نجایروز در زمان مناسب ا  کیاگر  ی عنی -

 !یشناس  ی انگار که سال هاست مرا م ؟ ییگو
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.  د یکش یق ینفس عم امکیرفت و س  زگاهیآبر ی گذشت. او به سو امکیتاسف تکان داد و از کنار س  ی سرش را به نشانه  بابک

به او   ر یبه پا بود! وز ییدر را بست. در دلش غوغا ر یپس از آمدن وز امک یهم از کاخ خارج شد. س   ر یکه بابک بازگشت وز یزمان

 نگاه کرد و گفت: 

 بابک کجاست؟ -

 گفت:   امکیاز پشت س  بابک

 د؟ یمرا خواند بزرگ،   ری رفته بودم وز زگاه یآبربه  -

 برد.  د یبانو را به معبد خواه زادیامروز پر ان یتو و جو یآر  -

  ی را به معبد م زادیکه گفته بود او به همراه بابک پر  سیآن ها را نگاه کرد. بات  یو با ناراحت ختیباره فرو ر ک یبه  امکیس  افکار

انداخت و   امکیبه س  یبابک نگاه ر یرا نگاه کرد. پس از رفتن وز نیاخت و با اخم زمند ا نییسرش را پا ست؟یک ان یبرند، پس جو

 گفت: 

 چه شده صورتت درهم است؟ -

 .  ستین ی زیچ -

 سوخت! نتوانست خود را کنترل کند و رو به بابک گفت: یاز درون م کن یل ستین ی زی چ گفت

 ست؟ یک  گرید  انیجو -

 ست؟ی چ یپرسش برا  نیاست. ا یدر کاخ اصل   یسرباز  انیجو -

 .  د یگو ی م ی گرید زی چ ر یحال وز کنیگفته بود من همراه تو هستم ل  سیبات -

 بانو باشم. بدرود.  زاد یکاخ چشم به راه پر رون یبروم و ب   د یمن با امک،یدانم س   ینم -

را   امکیخواست س  یش مآمدن از پلکان کاخ بود. پدر  نییدر حال پا  زاد ی. پرستادیتنها و ناراحت کنار در ا امک یرفت و س  بابک

همانطور که   زاد یرا گذاشت. پر ان یجو امکیس  یندارد و پدرش جا یاو گفت به سرباز تازه وارد اعتماد کنیهمراه بابک بفرستد ول

خواست در روز   ی . او مد یایهمراه آن ها ب امکیکرد که چه خوب شد نگذاشت س  ی رفت با خود فکر م یدر کاخ م یآرام به سو 

 که ذهنش را مشغول خود کرده!   ی فقط به او فکر کند، نه به سرباز چند روزه ا  نیدرگذشت افش
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  یخود به سو   ی  مه یبابک و دو ند  ان،یاز کنارش گذشت. از کاخ خارج شد و به همراه جو امکیبدون نگاه به س  زادیباز شد و پر در

روز کامل را   کی  نیشاد بودن روح افش یبرامعبد بود.  تا شب درون  زادیو پر  ستاد یا تا شب تنها کنار در امکیمعبد به راه افتاد. س 

 .  ندازدی ب رونیرا از ذهن خود ب ی گریفکر د ر کرد ه  یعبادت کرد و سع

با   ی تمام شده بود ول امکیس  ی. زمان نگهباندند یشب به کاخ رس  یها مه یکه ماه خود را نشان داد به راه افتادند و ن یزمان شب

داخل کاخ شد و درون    یاز در اصل زادیبود. پر زادی بود و منتظر آمدن پر ستادهیاز سربازان ا یکی  ی حال دم در کاخ به جا نیا

 گام برداشت.   اطیح

  گرینگهبان د همراه  امک ی. س ستادیدر ا یکرد و بدون نگاه کردن به او رو به رو   یبود اخم ستاده یکه هنوز کنار ا امک یس  دنید با

شب درون   مهیخود تا ن ی همسر قبل یکه برا یتواند کس  یکرد که چگونه م ی خود فکر ما ب امکیباز کردند. س  زاد یپر ی در را برا

با شتاب   امکیافتاد. س  ن یکرد و بر زم ریگ   شیپا ری در حال رد شدن بود که جامه اش به ز زاد یپرمعبد بوده را عاشق خود کند؟ 

 با اخم گفت: زاد یپر کنیاو دراز کرد تا کمکش کند ل ی به سمت او رفت؛ دستش را به سو

 توانم.    یخودم م -

گرفت، دستش را دور کمر او    دهیرا ناد زادیاست. سخن پر ری او قرار دارد دختر وز یکه رو به رو   ی رفته بود زن ادش ی امکیس 

 فت: با حرص گ  زادی. پرزدیانداخت و کمک کرد برخ

   ؟ یبه من دست زد  ی ندارم؟ تو با چه جسارت ازیتو ن ی اریمگر به تو نگفتم به  -

 نیاتاقش راه افتاد. با خود عهد بست ا یبرگشت و به سو نیخشمگ  زادی کرد. پر یصدا به او نگاه م  یسکوت کرده بود و ب  امکیس 

 شود!  یرسد، دلش نرم و نازک م  یسرباز م  نیبحث به ا یدانست که وقت  ی خود هم م کنیل د ی را به پدر بگو امکیحرکت س 

کند؟! بابک به    دایخود پ یبرا  ییجا ریتواند در دل دختر وز یکرد چگونه م  ی خود فکر مبود و با  ستاده یهنوز کنار در ا امکیس 

 بود متعجب با خود گفت:  ستادهیاو که در کنار در ا دنیآمد و با د اطیح

 کند؟  یکنار در چه م   نجایخواب باشد! او در ا  د یکه حال با امک یس  کنیل -

 او رفت و گفت:  یسو  به

 ؟یکن ی چه م زه ی و ن  ریمشدر با ش   شب کنار مهیتو ن  امکیس  -

 حوصله گفت: یکالفه و ب امکیس 

 دهم.  یم  یشود؟ نگهبان ی نم دهید -



 رانشهر یا یگمشده 

30 
 

 است. ی گریانسان د ی  فه یوظ ی! نگهبانیخواب باش  د یتو حال با کنیول -

 برد.   یخوابم نم -

تواند دل   ی کرد که م ی هم فکر م نبود. او هنوز د یبود اما ناام نیغمگ   یخود کم تیرا گفت و از کنار بابک گذشت. از وضع نیا

  یخشک و خال ن یو بر زم  نداختیخود ن  ریز یی خسته بود که پتو یآنقدر  د؛ یرا به دست آورد! به اتاق خود رس  شیاهایرو زادیپر

 رد.  خوابش ب

کرد از   ید. سعکه کنار او خواب بود نگاه کر  ی سر او قرار دارد. با لبخند به بابک ر یز ی با گشودن چشمانش متوجه شد بالشت صبح

در هم بلند   ی کرد! دست بر کمر و با صورت  یخشک، کمرش گرفته بود و درد م  ن یزم ی بر رو دنیبلند شود اما بر اثر خواب  نیزم

با لبخند   امکیشد. س  داریخود بود که بابک ب ریو شمش  زهیشد. صبحانه اش را خورد و جامه اش را بر تن کرد. درحال برداشتن ن

 گفت: 

 ! ریصبحت بخ -

. بعد ادند ستی آمد و همراه او تا بعد از ظهر کنار در ا رونیاز اتاق ب امکیبعد از س  ی رفت. بابک هم کم رون یرا گفت و از اتاق ب نیا

  ز یر امکیس  دن یهوا بخورد. هومان با د یاو باز کردند. هومان را آورده بود تا کم  ی و آن ها در را برا ستادیاز ظهر شهبانو پشت در ا

 گفت:   امکیبه س  بک روو با د یخند 

دستانش   ند ی ب ی تو را م شوند، هومان  ی خوشحال م نند ی ب یاش تو را م ه ی و دا مه ی! ند یکاخ را جادو کرده ا   نیگمان کنم انسان ا -

شود که به پدرش درباره   ی بانو به خاطر تو آنقدر مهربان م زاد یزد و پر یتو لبخند م  دن یبا د ر یکوبد، وز یبر هم م  ی را از خوشنود

 !  د ینگو چیفرار تو از کاخ ه ی

شهبانو متعجب او را نگاه کرد. شهبانو با خجالت   ادیفر  یبا لبخند سرش را تکان داد. خم شد تا هومان را بردارد اما با صدا امکیس 

 به چشمان او نگاه کرد و گفت:

 او را ببرم به باغ.   د یاست من، من با زیچ -

را باال   شیشانه ها امکیکردند. س   یو بابک هر دو با تعجب به رفتن او نگاه م امک یت. س پا تند کرد و از کنار آن ها گذش  شهبانو

با   د یرا د امکیکه س  ی ساعت هومان به همراه پدر بزرگش به سمت کاخ آمد. زمان کی . پس از ستادی خود ا ی انداخت و باز سر جا

او گام برداشت و   یبا لبخند به سو ریبود. وز زه یبا ن یباز حواسش نبود و در حال  امکید زد. س لبخن و انگشت اشاره او را نشان داد 

 گفت: 

 ! یکن  یم  یکه با آن باز ستیات ن ی کودک ی اسباب باز زهین -
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 گفت:  ر یوز دن یهول شده سرش را باال برد و با د امکیس 

 بزرگ.   ر یدرود بر وز -

 او را گرفت. بابک با لبخند گفت: ی پارفت و   امکیس  ی گذاشت. هومان به سو نیسرش را تکان داد و هومان را زم  ریوز

 تو آمد.  ی و به سو د یگفتم جادو شده! اباز)اباز( هم تو را د ی د ید -

 باال رفته گفت:  ی بابک برگشت و با ابرو ها یبه سو  ریوز

 ست؟یسخن چ نیقصد تو از گفتن ا -

دانم    یرا جادوگر م  امکیکند، من س   یو بازدوست دارد کنار او باشد و با ا   ند یب ی را م  امکیگ هومان هر زمان که س بزر  ری وز -

 دلباخته اش شده!   ریوز  ی گونه نوه  نیکه ا

 گفت:  امکیزد و رو به س  ی لبخند   ریوز

او را به اجبار   د یایب رونیآمد از باغ ب ی. هومان دلش نمیکن  یبا هومان باز یو کم  یبه باغ برو  یتوان ی م زه یبا ن  یباز  یبه جا -

 خود آوردم. 

گام   ی اطاعت خم کرد، هومان را در آغوش گرفت و از آن ها دور شد. به سمت باغ بزرگ در کاخ اصل  ی  به نشانه سرش را  امکیس 

گذارد! پس از رفتن    نیآمد او را بر زم یاو گرفته بود که دلش نم  راهنیبرداشت. کمرش گرفته بود اما هومان آنقدر با شوق از پ

 ر گفت: یبابک با لبخند رو به وز امکیس 

 شما را جادو کرده، هومان هم او را جادو کرده است. یکه نوه   ستین  امکیس فقط  -

 کنجکاو به او نگاه کرد و گفت:  ریوز

 ! ینام ی مرا جادوگر م یحال هم نوه   -

 با خنده گفت:  بابک

که    یزمانداد و    یم  یشب کنار در نگهبان  یها  مهیروز گذشته تا ن  امکیس  کنیول  جنابیندارم عال را ی زیچ نیمن جسارت چن  -

شما را   یحال نوه   کنیکند ل ی کمرش درد م د یگو  یهوش شد. از صبح به من م  ی اب ی خشک و خال  نیبر زم د یبه خان)اتاق( رس 

 برد.   ی م  یبه باغ اصل  یباز ی در آغوش گرفته و برا
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او   ی که رو به رو د یخوشش آمده بود. به داخل کاخ رفت اما در همان زمان دخترش را د امکی از قبل از س  شتریحال ب ریوز

 با اخم رو به پدر گفت:  زاد یاست. پر ستادهیا

 پدر هومان من کجاست؟  -

 به باغ رفته.   امکیهمراه با س  -

   د؟ یسرباز بسپار ک یکودکم را به دست  د یتوان ی چگونه م -

و هومان به باغ   امکیس رفت.  رون یتوجه به پدرش از کنار او گذشت و از کاخ ب یب  زادیپر کنیول د ی بگو ی لب گشود تا سخن  ریوز

.  ختیر یم  ن یکند و بر زم ی م  یکی یک یگذاشت او سرخوش به سمت گل ها رفت. گلبرگ ها را  نی. هومان را بر زم دند یرس 

 او رفت و گفت:  یبا خنده به سو  امکیس 

 !  یکن ی دارد، نه به تو که گل ها را پر پر م ی نگه م ینه به مادرت که آن همه گل را در خان خود با شاداب -

 نشان داد و گفت:  امکیدرون دستش را به س  یزد. گلبرگ ها  یلبخند  هومان

 گل، گل.  ا،یس  -

  یدانست او برا   ی. هومان که نمد یبلند خند  ی ند و با صدانتوانست خود را کنترل ک گرینامش از زبان هومان د دنیبا شن امکیس 

زد. به اطراف خود نگاه کرد و با    یسر هومان بوسه ار ب امک یکرد. س  یدر دستش متعجب نگاهش م   یخندد با گلبرگ ها  ی چه م

 و گفت:او رفت   ی کرد. شاپور بزرگ با لبخند به سو می خود برخواست و تعظ یاز جا عیبزرگ شاه و شاهزاده سر دنید

 !  ده؟یرس  ریوز یاز نوه   یدر کاخ دوم به نگهدار یسرباز از نگهبان ک یچرا  -

 سرش را باال گرفت و گفت: امکیس 

  یکودک نگهدار ن یاجازه دادند تا من از ا ر یکرده است. وز دایبه نسبت به من پ ی اری)عالقه( بسیشاه، هومان دلبستگ  زرگب -

 کنم.  

 شد و گفت: کی نزد امکیهم به س  شاهزاده

 شد؟  روزیو پ  د یدربار جنگ  ر یکه با وز ی ستین یتو همان -

 سرورم خودم هستم.  یآر  -

 بسپارد؟ درود بر تو!  ه نوه اش را به تو تو را باور دارد ک  ی حال آنقدر -
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او   دنیبا د  خوشش آمده بود و  امکیمحکم از کنار او دور شدند. بزرگ شاه از س   یزد و آن پدر و پسر با گام ها ی لبخند  امکیس 

 به پدر کرد و گفت: یبر لب نشانده بود. شاهزاده نگاه یلبخند 

پسر بدون    نیا کنیشکست خوردم ول ری خود بار ها از وز دم، یرا د ریاو با وزشود؟ من نبرد  ی او سرباز کاخ اصل ستیپدر بهتر ن  -

 را شکست داده!    ریسالح وز

 او خواهم کرد.  یبرا  یا  شهیاند  -

هم دنبال او بود. بازگشت تا به عقب نگاه   امک یو س   د یدو  یبا هومان برگشت. هومان م  ی به سراغ باز امکیا س از رفتن آنه بعد 

هومان   یبلند کرد. به سر، دست و پاها نی خود را به او رساند و از زم عی سر امکیافتاد. س  نیو بر زم د یرا ند  شیپا ریکند، سنگ ز

  امکیس  ختی اشکش که بر گونه اش ر نی داشت. اول  هی باشد. هومان بغض کرده بود و قصد گر فتادهین و ا ی برا ی نگاه کرد تا اتفاق

 دست دراز کرد، آن را پاک کرد و گفت: 

 تا مرد شود.   زد یبرخ ن یبخورد و از زم ن یهزاران بار زم د یمرد با ک ی د یگو  یم  شهیمپدرم ه -

با   امکیو س   د یخند  ی کمر خود گذاشت و چند دور، دور باغ چرخاند. هومان سر خوش م  یزد. هومان را بر رو   یپدر لبخند  ادی با

 . د ی دو  ی کرد و تند تر م  یفراموش م او درد را یخنده ها یصدا  دنیشد با شن ی م شتریآن که درد کمرش هر لحظه ب

کند.   یو آن ها را نگاه م ستاده یا یپشت درخت زاد یدانست پر  ینم کن یکرد ول یم  ی با هومان باز  یز یخبر از هر چ یب امکیس 

  امکیس  ند یتا بب ستادیا ی به پا شد ول یافتاد در دلش آشوب نیکه هومان بر زم ی ! زمانامد یاما دلش ن  ردیآمده بود تا کودکش را بگ 

 کند.    یاو را چگونه آرام م

را   امکی. حال با تعجب س د یشن یبابک را م  یبود و حرف ها ده ستایگفت او پشت در ا ی م امکیزمان که بابک از کمر درد س  آن

که    یسخن اد ی زد؟ یکه او اشک نر نیا ی چرخاند؟ فقط برا یم  نطوری کرد! مگر او کمر درد نداشت؟ پس چرا هومان را ا  ینگاه م

 به شهبانو زده بود افتاد: امکیس 

 شود.  ریسراز یکوچک   زیچ ن یچن یبرا د یاشک کودک مقدس است، نبا -

سرباز   کیشده بود و با آن که عقل او دور بودن از  امکیس  ت یسخنان، کار ها و شخص ی  فته یبدون آن که خود بخواهد ش  زادیپر

بعد   یو بدون هومان به کاخ بازگشت. ساعت د یکش  یقی نفس عم زادی. پرد ی تپ ی آن سرباز م دن یکرد، قلبش با د ی را به او گوشزد م

بود. بابک با   ی ا مه یدر حال صحبت با ند   اطیاو هم کاخ دوم بازگشت. شهبانو درون ح به رفت و هومان را در آغوش گ  امکیس 

 دست او را نشان داد و گفت: 

 . یهومان را به او بده  یتوان  یاش آنجاست م  ه یدا-
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او نشده   دنیگرفت. از صبح تا به حال موفق به د ش یرا در پ زاد یرف بابک درون کاخ شد و راه اتاق پربه ح توجه ی اما ب امکیس 

 بود گفت:  ستادهیکه دم در ا ی به خواجه ا د یکه به اتاق رس   یبود. زمان

 بگو هومان را آورده ام.   -

که به او    یزادیوارد شد. با لبخند به پر امکیرد و س بعد در را باز ک یسرش را تکان داد، در زد و داخل اتاق شد. لحظه ا خواجه

 خود را باال انداخت و گفت:  یابرو  ی تا ک ی زادیکرده بود نگاه کرد. پر اخم

 ؟ یاش نداد هی چرا کودک را به دا -

 گفت:   یرک یبا ز امکیس 

  ریوز یتواند از نوه   ی ماست، با خود گفتم او سرگرم است و ن یا مه یدر حال سخن گفتن با ند   اط یاش درون ح هی دا دم ید -

 هومان را آورده ام تا کنار مادرش باشد.   نیهم  یکند، برا   یبزرگ نگهدار

 گفت: ی شد و با تند  رهیخ امکیبود! به چشمان س  ی نبرد زبان یبازنده    زادیپر شهیهم همانند 

 !  نمیکودک خود بب کی خواهم تو را نزد ینم گر ید -

 کنم.    یم  یاش هم بهتر نگهدار ه ی رم! از داهومان ندا یبرا  یچه؟ من که آزار  ی برا -

 پ شود! رفته یپذ  د یبا یپرسش چیهستم و سخن من بدون ه  ری! من دختر وز ستادهیا یرفته مقابل تو چه کس دتایانگار  -

 دارد.   ی اریبس یکه کودکتان به آن دلبستگ   یمجازات کند، آن هم سرباز ل یدل  یرا اب  یسرباز د یکه نبا  ریدختر وز  -

لبخند معروف خود را حفظ کرده و   شهیهمانند هم امک یاتاقش بود نشست و کالفه او را نگاه کرد. س  ی که گوشه  یبر تخت  زادیپر

 خم شد و گفت:  امکی. س د یگذاشت و هومان به سمت مادر خود دو ن یگستاخ چشم به او دوخته بود. هومان را بر زم

 خان را ترک کنم.  د یندار ی گر با من کار -

 ! یکودک من نشو ک ینزد گریار دو ب  یر یمرا بپذ   خنس  دوارمیام -

 .  ردیکنم هومان هم بپذ   ی گمان نم  کنیمن ول  یبانو رم یپذ  یمن سخن شما را م  -

 بلند گفت:  ی و با صدا د یدستش را بر تخت کوب  زادیپر

 !  رونیب -
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گرفت.   ش یپاو از  د یاو دو ی سوبه عقب گام برداشت. دو گام به در مانده بود که هومان به  میکرد و بدون تعظ یاخم امکیس 

مادرش گام   ی زده و به سو یزد. هومان را در آغوش گرفت، بر صورت او بوسه ا  یکرد و پوزخند  یرا نگاه زادی برگشت، پر امکیس 

و تخت نبود. خم شد و همانطور که به چشمان  امک یس  انیم  یکرد. حال فاصله ا  یم  اهبه او نگ  یبا کنجکاو  زاد یبرداشت. پر

 بود گفت:  رهیخ زادیپر

 !  د یتمام خطاها از من است، مرا مجازات کن رد، یمرا بگ  یکردم کودکتان پا ی کار د یمرا عفو کن -

و  کشند  یم  رونیبرند و چشمانت را از حلقه اش ب ی تو را م  یاگر من بخواهم حال زبان و گوش ها یدان  یخودت هم خوب م -

 گذارند!   ی در دستان من م

 او گذاشت و گفت: کودک را در آغوش  امکیس 

 !  د یخواه ینم ی زیچ نیدانم که شما چن  یو خوب هم م  -

  ریگرفت ساعت ها ز ی را از او م یانرژ  زادیرفت. آنقدر که بحث با پر رون یبدون اجازه گرفتن به عقب برگشت و از اتاق ب امکیس 

به   یقاض  کیکه همانند  د یبابک را دخ رفت از کا  رون یکه به ب  یگرفت! زمان ی کردن نم  یومان بازو ساعت ها با ه  ستادنیآفتاب ا

 و با خود گفت:  شد او زل زده بود. صورتش درهم 

 حال پاسخ بابک را دگر چه خواهم داد؟!   -

 کرد گفت: ی نگاه م امک یبه س  یهمانطور که با کنجکاو  بابک

 دانستم!  یکودک را به مادرش دادن چقدر زمان بر است، نم -

 خسته گفت:  امکیس 

 حال بدان.  -

در سر دارد با   امکیداستان نشد و با خود عهد بست هر طور شده از آنچه که س  ن یا الیخ یب کنی ول  د ینپرس  یسوال  گرید بابک

 کرد و گفت:  یبه بابک نگاه امکیرفتند. س  شانیخبر شود. شب شد و هر دو به اتاق ها

 ؟ ام ده یند  یزمان چیخان هستند را ه  کیکه با ما در   گریمن چرا دو سرباز د -

 هستند. نجایآن ها در ا یده  یم یکه تو نگهبان  یاند و زمان ستاده یا ری آن ها کنار در خان وز یهست نجا یکه تو در ا  یزمان را یز -

 ام!   دهیبار هم آن ها را ند  کیمن  کنیول -
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 .  یآمده ا  نجایتو تازه به ا  د،ید ی خواه -

 زد و گفت: ی لبخند  رکیسرش را تکان داد. بابک ز امکیس 

 از تو دارم. یپرسش ل من حا -

 بپرس.  -

 ؟ یهومان را دوست دار نیچن ن یچرا ا -

 گفت:  ی الیخ یرا باال انداخت و با ب  شیشانه ها امکیس 

 است و او هم مرا دوست دارد.   ی نیریچون کودک ش  -

 خود را باال انداخت و گفت: ی ابرو یتا  کی بابک

 بانو است؟ زادی باشد که مادرش پر نیا ی تواند برا ی م -

  یزود   نیکرد به ا ی برد اما فکر نم ی م یپ  زادیاو نسبت به پر یدانست بابک اول و آخر از عالقه   یرنگ باخت. خود هم م امکیس 

 آورد و کم جان گفت:  نییرا به سمت پا  شیمتوجه شود. لب ها

  میجازات خواهنود هر دو م سخنت را بش  ریاست؟ گر وز ر یبانو دختر وز زاد یپر ی دان ی است؟ مگر خود نم یچه پرسش گرید  نیا -

 شد.

 را به همراه ندارد!   یمانیجز پش ی زیبه او چ شهیاست و اند  ر یبانو دختر وز زادیکه پر   یتو هم بدان دوارمیام -

توانست خود را از دوست داشتن   یدانست سخن بابک درست است اما نم  یبرگشت. م  واری د یو به سو سر تکان داد  امکیس 

بلند شد و او را   امک یقصد رفتن نداشت. صبح بابک زودتر از س   گریبود که به کاخ آمد و د شیاهایدختر رو  یاباز دارد. او بر زادیپر

 کرد.   داریب

کرد با بابک هم کالم نشود، بابک هم    ی م ی سع امکیصبحانه خوردند. س  گرید  کی تازه وارد با اخم بلند شد و هر دو با  سرباز

  ینبود جز عالقه   یز یاو چ ی  شهیخود را باور کرده بود و اند  یها شهی. حال اند ستیچ لشیدانست که دل  یمتوجه شده بود و م 

  امکیس  دنیهومان هم به د یو حت فتادی ن ی . آن روز اتفاقستادند یه کنار در رفتند و اب  حرف بانو! هر دو بدون   زادیبه پر امکیس 

 . امد ین
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 روز بعد:  چند 

  زاد یاو آمد. پر دار یگفت و نه هومان به د یچند روز نه او با بابک سخن نی در ا  شت.گذ  ی به کاخ م امکیدوازده روز از آمدن س  حال

اتاق رفت. از پنجره   ی آمد و به طرف پنجره   رونیبا هومان بود. هومان از آغوش مادر ب ی درون اتاقش نشسته بود و مشغول باز

 مادرش برگشت و گفت:  ی به سو امکیس  دن یرا نگاه کرد؛ با د نییپا

 . ایس  ا،یس  مادر، -

نام او از زبان کودکش در   دنیحال باز با شن ندازد،یب ن رویرا از ذهن خود ب   امکیچند روز توانسته بود فکر س  نیکه در ا زادیپر

 اش رفت. هومان را به او داد و گفت:  مهیند  ی فکر فرو رفت. با اخم به سمت هومان گام برداشت. او را در آغوش گرفت و به سو

 اش بده.   ه یاهومان را به د -

رفت   اطیباشد. به ح اط یدرون ح د ید. با خود گفت: شاشهبانو نبو کنیسر تکان داد و در کاخ به دنبال شهبانو گشت ول مهیند 

 : د یاز او پرس  د ید اطیرا سرگردان وسط ح مه یدر آنجا هم نبود. بابک که ند   کنیول

 ؟ یگرد ی به دنبال چه م -

 .ستیاش ن هی دا کنیلدهم و اش ب هیبانو فرمودند کودک را به دا  -

 آشپزخانه رفت.  ی او به سو ی خواه یاگر شهبانو را م  -

و به پشت آشپزخانه    د یدست او را کش یکه داخل شود شخص  نیقبل از ا  کنیسر تکان داد و به سمت آشپزخانه رفت ول مهیند 

پس از روز ها   امکیشد. س  ی م شیدان صشد  دهیدهان او بود مانع از شن  یکه جلو  ی بزند اما دست  اد یداشت فر  یسع مه یبرد. ند 

 بابک گفت:  به رو  مه یرفتن ند   سکوت به حرف آمد و بعد از 

 شهبانو به آشپزخانه رفته؟  ی گفت مه یتو به ند  -

 کرد و گفت:  یاخم امکیسر تکان داد. س  بابک

 رفت.  زگاهیآبر ی شهبانو از آشپزخانه آمد و به سو کنیول -

 گفت: را باال انداخت و   شیشانه ها بابک

 رفته.   زگاهیآبر  یکه شهبانو به سو  مییگو  ی د گشت و به او ماباز خواه ستیشهبانو در آن جا ن ند یبب مه یکه ند  ی زمان -
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. از د یو هومان را ند   مهیند  د یکه به آشپزخانه رس   یآشپزخانه گام برداشت. زمان یتاسف سر تکان داد و به سو   یاز رو امکیس 

 :د یآشپز دربار پرس 

 کجا هستند؟ مه یند  پس هومان و -

 درون کاخ هستند. د یشا ؟ یگرد یبه دنبال آن ها م  نجا یچرا ا -

 آن ها به آشپزخانه آمدند.  یول -

 .دمیند  نجایمن آن ها را در ا -

 زد:  ادیبه عقب برگشت و فر د یبردارد با ترد ی که گام  نیقبل از ا  کنیآمد ول رونیاز آشپزخانه ب امکیس 

 هومان!   ؟ییهومان، کجا -

بود دستانش را به   ده یاو را ند  ی که چند روز  یامکیس  یصدا دنیکرد. هومان با شن  یپوش را نگاه م اه یبا ترس آن مرد س  مهیند 

 و گفت: د یکوب گر ید کی

 .ایس  ا،یس  -

ن را  او سخت کرده بود و با جان و دل هوما یکار را برا  مه یند  کنیول  ردیبگ  مه یداشت هومان را از ند  ی پوش با عجله سع اه یس  مرد

  ی هومان از ترس م گریبدبخت فرو برد. د ی  مهیخود را باال برد و در شکم آن ند  ریپوش شمش اهیدر آغوش گرفته بود. مرد س 

 کرد!  

آن ها به عقب   دن یدپوش با  اهیکردند. مرد س  ی آمده بودند و با ترس آن ها را نگاه م رونیبه ب ارانشیآن ها آشپز و دست یصدا از

را بر گردن کودک سه ساله گذاشت و   ریاو شمش کنیول د یهومان در آغوش آن مرد به سمت او دو دن یبا د امکیگام برداشت. س 

 گفت: 

 چشمانت کودک را خواهم کشت.  ی جلو یگر به عقب نرو  -

 قرمز او را نگاه کرد. دستش را جلو آورد و گفت:  یبا چشمان امکیس 

 .  اوریب نییرا پا ریشمش یروم ول  یمن، من به عقب م -

  امکیس  یو دستانش به سو خت یر ی رفت تا سربازان را همراه خود آورد. هومان اشک م اطیدور از چشم آن مرد به سمت ح آشپز

را در غالف   ریرفت شمش ی او که به عقب م دنیپوش با د اه ی! مرد س د یکش  یبا حرص و ترس نفس م  امکیدراز شده بود. س 

 .  د یگذاشت، به عقب برگشت و دو
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آن بپرد    یکرد از رو ی سع د یکاخ که رس  وار یافزود. آن مرد به د یو هر لحظه بر سرعت خود م   د یدو  یسر او مهم پشت  امکیس 

هومان را از   امک یافتاد و هومان هم در آغوشش بود. س  نی. او به پشت بر زمد یاو کش یخود را به او رساند و پا امک یس  کنیول

 !  دآغوش آن مرد کند و در آغوش خود فشر

سرباز پشت سر   نیشده بود! چند  ری د  گرید  کنیول  د،یکش رون یرا از غالف ب ریخود بلند شد و شمش یپوش از جا اه یس  مرد

او   یگذاشت و به سو  نیهومان را بر زم امک ی. س د یپر واری انداخت و از د نیرا بر زم  رش یبودند. آن مرد شمش ستادهیا امکیس 

و هومان را از   د یپر نییپا واریاز د امکی ود و آن مرد از کاخ دور شد. س ه ب شد  ری گر دید  یول  د یباال کش وار یخودش را از د د،یدو

به سمت شهبانو گام برداشت، کودک را در   امک ی. س کرد ی بود و او را نگاه م ستادهیبرداشت. شهبانو همراه سربازان با ترس ا نیزم

 آغوش او گذاشت و گفت: 

 را به مادرش بده.  کاخ برو و هومان  یبه سو گریهمراه با دو سرباز د -

 آمد و گفت: امکیبا او همراه شدند. بابک به کنار س  گریسر تکان داد و دو سرباز د شهبانو

 ! د یا دهیند  یبیخوشحالم که تو و هومان آس  -

پا تند کرد اما درست   رون یکه چه بر سر هومانش آمده به سمت ب د یتا فهم زاد یو سر تکان داد. پر  د یکش ی قینفس عم امکیس 

گرفت و  هومان را سخت در آغوش  زادیبود و هومان در آغوشش بود. پر ستاده یاو ا یکه از کاخ خارج شد شهبانو رو به رو  یزمان

 .  ختند یر شیابر گونه ه یگریپس از د یکی شیاشک ها

  نیبر زمه ک  د یکه وارد کاخ شد دخترش را د یکاخ دوم تاخت. زمان یبود به سو  دهیرا شن زش یعز ی که در خطر بودن نوه   ریوز

 گفت:  هی پدر خود با گر دنیبا د  زادی آن ها رفت و هر دو را در آغوش گرفت. پر ینشسته و هومان در آغوش اوست. به سو 

 را چه خواهم؟!  ی. من بدون هومان زندگ رند یبود فرزندم را از من بگ  ک یپدر، پدر نزد -

  ی را نگاه م ر یزبودند و و ستاده یخواند. سربازان ابه کنار خود سربازان را  ی بلند همه  ی زد و با صدا یبوسه ا  زادیبر سر پر ریوز

 بلند گفت: ی رفت و با صدا ستند یا  ی کاخ دوم م یکه در باال یکردند. اول به سراغ دو سرباز

   د؟ینیآن مرد را نب کنیول د یباش  ستادهیشود شما آن باال ا ی چگونه م -

 ربازان رفت و گفت: س  گریسپس به سراغ د د یرا کش ش یپا ریکردند. وز افتادند و از او طلب بخشش ریوز  یدو سرباز به پا آن

من شما را چه    د؟ی( را به سربازان بگوی)دزد یو آمدن اپّرگ   د یایشود آشپز کاخ ب یهستند چگونه م  نجایهمه سرباز در ا نیا -

 دستور مرگتان را بدهم؟   ایکنم؟ مجازات؟ 
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  یبا تعجب نگاهش کرد. او حت ر یبود. وز ستاده یا امکیداشتند. تنها س نشسته و طلب بخشش   نی سربازان بر زم یهمه   حال

 زد و گفت:  اد یفر امک یبر سر س  ریکه هومان را در آغوش داشت. وز  یزاد ینبود بلکه چشم دوخته بود به پر ر یحواسش به وز

تو را پنجاه شالق   می گو ؟ یا اده تسیاباز هم ا د یداد  سربازان انجام گریکه تو و د   یا  یکه پس از کم کار  یآنقدر گستاخ شده ا  -

 است! ستاده یتو ا ی رو به رو  یباشد چه کس ادت یزنند تا 

خود   ارانیبه دست ر یخورد! وز یگناه پنجاه شالق هم م یب د یاو برگشت و او را نگاه کرد. حال با ی به سو  ری وز اد یبا فر امکیس 

 زد و گفت:  اد یفر امکیدان بردند. س ه سمت زنشکنجه ب  یرا گرفته و او را برا امکیاشاره کرد و آن ها دستان س 

 بزرگ! من نبودم هومان هم نبود!   ریهستم وز ناهیو  یمن اب  -

 به سمت سرآشپز کاخ برگشت و گفت:  امکیس   یتوجه به حرف ها یب  ریوز

 کرد؟  دایجات پمن چگونه از دست آن اپّرگ ن ینوه   -

 سر خم کرد و گفت:  سرآشپز

که او را در آغوش    یا  مهیبه آشپزخانه آمد و سراغ هومان و ند  یشما در خطر است. سرباز ی که نوه   میدانست  یما نم جنابیعال -

هومان از   یزد. صدا  ادیرفت و نام هومان را فر   رونیبودند. آن سرباز به ب امده یو هومان به آشپزخانه ن مه یند  کنیداشت گرفت ول 

که ما به پشت آشپزخانه   ی. زماند یهم به گوش رس  مه یند  ادیفر  یهومان صدا  یشد. پس از صدا یم  دهیپشت آشپزخانه شن

  ی و نوه  د یپوش دو اهیدر آغوش مرگ به خواب رفته بود. همان سرباز به دنبال آن مرد س  مهیشده بود و ند  رید  گرید مید یرس 

جز فرار   یبودند و راه دهیس سربازان ر کنیپوش مبارزه با او را در سر داشت ل اهیارزشنمندتان را از چنگ او در آورد. آن مرد س 

 نکرد.   دایپ

 خود را باال برد و گفت:  ی ابرو ها ریوز

 ! زمیطال بر ی ها است؟ بگو تا بر سرش سکه ها  نیاز ا یکیکدام  آن سرباز -

 و پنجاه شالق مجازات شد.    اوردیفرود ن  می بود که مانند دگر سربازان سر تعظ یبزرگ آن سرباز همان ری وز -

را در آورده و بر    کامیس  راهنیدو سرباز پ د یکه به زندان رس   یکرد و به سمت زندان پا تند کرد. زمانپز را نگاه  متعجب سرآش   ریوز

 گفت:  اد یبا فر ر یبودند! وز ده یتن او شش شالق کوب

 است!   ناه یو  یگفت، اب ی. او درست مد یاو را نزن د،ینزن -
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افتاد. سرش را باال گرفت و با   شیزانو ها  یبر رو  امکیردند. س او را باز ک یو دست ها دند یدست کش امک یدو از زدن س  آن

 جمع شده گفت:  یصورت

 !  د؟یبرد  ی بودن من پ ناهیو یبزرگ؟ به اب  ریچه شده وز -

 دستش را گرفت و بلندش کرد. او را در آغوش گرفت و گفت:   ریاو گام برداشت، ز یبه سو  ریوز

 مرا ببخش پسرم! من خطا کردم.   -

 و گفت:  د یعقب کش خود را امکیس 

 کند!    یسرباز درخواست بخشش نم کی که از   بزرگ ری وز -

 زد و گفت:  ی لبخند   ریوز

 دهند؟  ی اریتو را   میبگو ا ی ییایاز پلکان باال ب ی توان ی! خود م یهنوز هم گستاخ -

 .  میایتوانم ب  یندارد خود م از ین یار یشش شالق که به  -

که    یرفت. زمان رونیبه ب  راهنیافتاده بود بدون پ نیپاره شده بود و بر زم راهنشیکه پ  کمایزد و به باال رفت. س  یباز لبخند  ریوز

 گفت:  ری سربازان آمد وز گر یبه کنار د

 کند از او نخواهم گذشت.   یی از شما خطا ی کیگر بار دگر  کنیول د یشما را هم خواهم بخش امکیبه خاطر س  -

  یجا دنیبود، با د ستاده یکه عقب تر از آنها ا زاد یکردند. پر ی را نگاه م ک امیس  یزدند و با خوش حال ی همه دست م سربازان

بر تن کند و   یبه اتاق رفت تا جامه ا امکینتوانست تحمل کند و به درون کاخ رفت! س  گریو د د یدلش لرز  امکیشالق بر تن س 

گذاشت   امکیس  ی دستش را بر شانه   د یرا دو  ا ی که زخم ها یکردنش با او همراه شد. زمان ی اری ی. بابک براستد یخود با یباز جا

 و گفت: 

 رد؟ یتو مرهم گ  یاز پزشک دربار برا  م ی بگو سیبه بات ی خواه ی م -

 بابک برگشت و گفت:  ی زد. به سو ی لبخند  امکیس 

 نشدم.  یآنچنان زخم کن یسپاس گذارم ول -

 ؟ ینشد  ی زخم یی گو  یشش ضربه بر تن تو مانده، چگونه م یجا -



 رانشهر یا یگمشده 

42 
 

پشت در   یا  مهیباز کرد. ند  مه یشد. بابک به سمت در رفت و در را تا ن ده یدر شن  یفتن لب گشود صداگ  خنس  ی تا برا امکیس 

 گفت: مه یند  دن یبود. بابک با د

 د؟ یخواه ی چه م -

 توانم وارد شوم؟  ی م -

بود   نییش پاداخل شد؛ همانطور که سر مه یکامل گشود. ند  مهیآن ند  یخود را باال انداخت و در را برا  ی ابرو یتا  کی بابک

 دراز کرد و گفت:  امکیدستانش را به سمت س 

 .  اورمیشما ب یمرهم را برا   نیبانو فرمودند ا زاد یپر -

آن   ی در فهم کلمه ها  یبود و سع ستادهیکرد. بابک هم بهت زده کنار در ا  ینگاه م  مه یبا تعجب به مرهم در دست آن ند  امکیس 

  مهیمرهم را گرفت و ند  امک یبانو! س  زادی دادن مرحم بفرستد؟ آن هم پر ی ابر را  یا  مهیشود ند  یچطور م  کنیداشت. ول مهیند 

که کار خود را   یو مرهم را بر زخم زد. زمان ستادیو مرهم را از او گرفت. پشت او ا  داشتگام بر امکیخارج شد. بابک به سمت س 

 برگشت و گفت:  امک یس  یبه سواتاق گذاشت.  یدر گوشه   ی صندوقچه ا یو درهم، مرهم را ر ی تمام کرد با چهره ا

 ! یدار  شانیکه تو نسبت به ا ی جز عشق ستین ی زیبانو چ زادی تو و پر ن یکردم ب  یمن گمان م  -

 را باال انداخت و گفت:  شیشانه ها امکیس 

بار   نیستببرم! نخ اد یو دگر نتوانستم او را از   د یدلم لرز دنشیهمان اول با د کنیبشوم ول ر یدختر وز ی   فتهیخواستم ش  یمن نم -

دوم چشم به   ی که شاهزاده   یتا زمان نمینتوانستم آن را بب گریاو شدم. د یو دلباخته   دم یدر جنگ د  یروزیسال گذشته پس از پ

کاخ   یدارد به سو  ازین رو یدربار به ن دمی که فهم  یروز، زمان نیو پس از چند   دمید  یجان گشود. او را در بازار سوار بر کالسکه ا 

 تاختم.  

 نشسته و سخت در فکر فرو رفته بود. باز هم لب گشود و گفت:  نینگاه کرد که بر زم یبابکه ب امکیس 

هم نتوانستم از او   دمیکه فهم  یزمان کنیداشته! ول  ی دانستم که او همسر ی است و نم زادیدانستم هومان فرزند پر  یمن نم -

 دست بکشم.  

 گفت:  نیسکوت غمگ  ی پس از لحظه ا بابک

 !  یآمد  یکاش به کاخ نم -

 دست او را گرفت و با اخم گفت:  امک یس  کنیدر رفت ل  یبلند شد. به سو  نیزم ی را تکان داد و از رو سرش 
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 ساخته؟  نیرا اندوهگ  یکس نجایچرا؟ مگر آمدن من به ا -

 !یشو  ی تو خود غم دار م کنینساخته ول نیرا اندوهگ  ی کس -

 ! ییگو ی فهمم تو چه م یمن نم -

 بلند گفت:  یبرگشت و با صدا  امکیس  ی. به سو د یا کشدستش ر تیبا عصبان بابک

  ییاو هم به تو حس ها ی د یفرستد؟! تو هنوز نفهم ی او مرهم م ی شود و برا یم  ینگران سرباز رانشهریا ری چه شده که دختر وز -

دختر خود را    د یا ده ش  گرید کیبفهمد شما عاشق  ر یگر وز  یدان  یتو خواهد شد؟ تو نم یدارد که اگر به آن ها بها دهد دلباخته  

  یبرا  یدهد دست سربازان تا درس  ی کرده و م  هی ته یتو خوراک  ی کند؟ از تکه ها  یتو را تکه تکه م   کنیکند، ل ی فقط سرزنش م

 !یآنها باش 

 را نگاه کرد و گفت: بهت زده بابک  امکیس 

 مرهم را فرستاد!   نیکه کودکش را نجات دادم ا ن یا یبانو فقط برا زاد یپر -

 ! وانهید  امک، یس  یهست نه وای تو د -

  جیگ  یآنقدر کنیول د یخود را د گر ید یبه اطراف خود نگاه کرد. باالخره پس از مدت ها دو هم اتاق  رانیح امک یرفت و س  بابک

را همراه بابک آنجا    ی. به کنار در رفت و ساعتد یرا نشن شانیاسم ها ی با آن ها آشنا شد و حت یچه زمان  د یشده بود که نفهم

  ی حرف گرید  کیکدام با    چیو هر دو به اتاق بازگشتند. آن شب ه د ی رس  انیآن ها به پا یانزمان نگهب ی. پس از ساعتستادند یا

هم از تعجب آن   امکیدوستش خواهد شد سکوت کرده بود و س  ری گ  بانیکه آخر گر  یی س بالو از تر  تینزدند. بابک از عصبان

 فراموش نخواهد شد! دانستند که آن شب  یهر دو م  کنیکه گذشت. ول یشب

شدن   داریاو قصد ب کنیکند ول دار یرا ب امکیکرد س   یخود سع ی شد و پس از تن کردن جامه  داریب  امک یبابک زودتر از س  صبح

در دست خود را    یصدا د یدراز کرد اما با شن  امکیتکان دادن س  یفرو رفته بود. بابک دستش را برا  یقی نداشت و به خواب عم

 رو به بابک گفت: زاد ینگاهش کرد. پر ران یاو ح دنیوارد اتاق شد! بابک با د استرس بانو با  زادیو پر  . در باز شد د یپس کش

 هنوز خواب است؟ امکیس  -

 ر خود را به سمت راست و چپ تکان داد و گفت:س  بابک

 د؟ یکن یچه م  نجا یمن شما ا ی بانو -

 ؟ یده  یپرسش من را با پرسش جواب م -
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 . ستیدرست ن نجا یا شما دربودن  کنیول  د یمرا ببخش -

 هستم!   ریمن دختر وز ؟ ییگو  یسخن م  نینچنیا یبا چه کس یدان  ی تو م -

بفهمد هم شما  ری . حال گر وزستیدرست ن نجایبودن شما در ا می گو ی هم م  نیهم یو برا  د یهست  ی دانم شما چه کس یبله م  -

 . امکیهم س  د ینیب  یم بیآس 

 . نمیرا که جان کودکم را نجات داده بب  ی ه ام سربازمن فقط آمد  ست؟یسخن چ ن یقصد تو از ا -

 کرد گفت:  یک م اتاق را تر  ی بلند شد و به سمت در رفت. در حال بابک

را ترک    نجای در راه است! اگر ا  ی. خطر بزرگد یتوان یمن را نم کنیول   د یسخنان خوشنود کن نیخود را با ا د یشما بتوان د یشا -

 !ند ی ب یم بیآس  امک یاز شما س  شتریب د ینکن

با   زادیشکم خوابش برده بود. پر یگام برداشت. او بر رو  امکیبدون توجه به سخنان او به سمت س  زادیپر کنیرفت ول رون یب بابک

 :د ی خود پر ی او از جا یصدا دنی بود که با شن امکیاو را نوازش کند. مشغول نوازش س  یدست دراز کرد تا موها   د یترد

 سوزد!  یم  میها هنوز زخم بخوابم  یبابک برو و بگذار کم -

کرد:   شهیبا خود اند  ی که بر سر اوست دست بابک است. پس از لحظه ا  ی کرد دست  یهنوز چشمانش بسته بود و گمان م امکیس 

خود بلند شد و پس از بر تن   یدرون اتاق نبود. از جا  یکس  کنیمن را نوازش کند؟ با تعجب چشمانش را باز کرد ول د یبابک چرا با

 او را نگاه کرد و گفت: امکیس بود.  ستادهیخود ا یرفت. بابک با اخم در جا  بابکو خوردن صبحانه به کنار کردن جامه 

   ؟ یکرد یبابک تو چرا من را نوازش م  -

 نوازش؟!  -

 کس در خان نبود.  چیشدم ه داریکه از خواب ب  یزمان کنیدر حال نوازش من است ول ی در خواب بودم که گمان کردم کس  یآر  -

 گفت:   عی است، سر زادیکرده پر ی را نوازش م امکیکه س  ی شخص د یکه فهم بابک

و آزار مرا نوازش    یتو خواب بود  ی کردنت بودم ول داریب ی کردم، من در حال آزار دادن تو برا  ینوازش نم  کنیمن بودم ول یآر  -

 ! یگمان کرد

رحمانه بر   ی. ظهر بود و آفتاب ب ستادیخود ا ی جا بر صورت خود در یسر در گم سرش را تکان داد و بابک باز هم با اخم  امکیس 

 گفت:  امک یاز درون قصر آمد و رو به س  ی. سربازد یتاب یدو دوست م  نیسر ا
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 خواند.  یشما را م ری وز -

  گر ید ییبزرگ قرار داشت و در سو یتخت  ییبزرگ و با شکوه که در سو ی شدند. اتاق ریبا سرباز همراه شد و وارد اتاق وز  امکیس 

 گفت: امک یس  دنیپشت آن نشسته بود. او با د ریکه وز  یزیم

 تر.    کینزد ایب -

 سر خم کرد و گفت:  امکیس 

 بزرگ.  ر یدرود بر وز -

 گذاشت و گفت:  زی م ی طال رو یسکه   سه یپنج ک ر ی. وزستادیا ر یوز ی گام برداشت و رو به رو  زی سمت م به

 و است.ها پاداش ت نی! ایمن را نجات داد ی تو شب گذشته جان نوه  -

 کاخ است.   ی از جان شما و انسان ها یمن نگهبان  ی فه ی خود را انجام دادم، وظ ی فه یبزرگ من فقط وظ ری وز -

 زد و گفت:  ی لبخند   ریوز

 تو است. ی برا سه یپنج ک نیا -

 پدر و مادر خود بروم؟  دن یبه د د یشود بگذار ی م -

 است!   هنوز چهارده روز نشده ی قصر آمده ا ن یتو تازه به ا کنیول -

 پدر و مادر خود بروم.  دنی خواهم به د یم  کنیخواهم ل  ی را نم  سهیپنج ک  ن یمن ا -

 را هم بردار.  سهی پنج ک نیا کنیباشد برو، ول  ی خواه یم  نیحال که چن -

 با ذوق سر خم کرد و گفت: امکیس 

 ! رانشهریبزرگ ا ر یسپاس بر وز -

 فت: پر او گ  ی دست ها دن یاز آنجا خارج شد. بابک با د سهیبا برداشتن پنج ک  امکیسرش را تکان داد و س  ریوز

 ! یپس پاداش خود را گرفت -

 که بر لب داشت گفت:  یبا لبخند  امکیس 
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 خود بروم.   یخانواده   دنیاجازه داد من به د ر یوز ست ین نیفقط ا -

 !  یشد  ر یوز  یسوگول  امده ین -

داند من روز دوم هم به   ی نم گریشد. د ی من راض یبا پافشار .یگذارم برو   ینم  ،یقصر آمد  نیگفت تو تازه به ا ی م ر یبابک وز -

 خانواده ام رفتم!  دنید

 سکوت بر لبش گذاشت و گفت:  یانگشتش را به نشانه  بابک

 . یده  یبرو وگرنه سر خود را به باد م نجایاز ا -

خود نگه داشت   یرا برا  سه یدو ک ه سیگذاشت. از پنج ک ن یبر زم زهیاتاق رفت. کالهخودش را به همراه ن یو به سو  د یخند  امکیس 

  دن یخارج شد و به د ی از در اصل ر یوز ی بار با اجازه  ن یخانواده اش ببرد. ا یرا درون جامه اش پنهان کرد تا برا سهیسه ک و

 خود رفت. یخانواده  

  یوب بود به سو ال غردر ح  د یکه خورش  ی توانست کنار آن ها ماند و زمان ی تا م  امکیاو خوشنود شدند. س  دن یاش با د خانواده

 بودند.  اط یدر ح  یا  مهیکه به همراه شهبانو، هومان و ند   د یبانو را د زادیکه داخل کاخ دوم شد پر یکاخ به راه افتاد. زمان

ر  شود؟ هرگز! همانطو ی م شیاهایرو زادیمگر ترس مانع از نگاه او به پر کنیترس به دل او راه باز کرد، ول ی سخنان بابک کم ادی با

.  د یاو دو یو به سو  د یرا د امک یکرد به سمت آن ها گام برداشت. هومان زودتر از مادر خود و شهبانو س   ینگاه م ری تر وزبه دخکه 

را   زادیکه سرش را باال برد پر ی بر سر هومان زد. زمان ی زانو زد و هومان در آغوش او فرو رفت. بوسه ا ن یمبر ز یبا لبخند  امکیس 

 خود بلند شد و گفت:  یکرد. از جا ی و او را نگاه م  دهستایاکه باال سر او  د ید

 بانو.   زادیدرود بر پر -

که آن ها به عقب گام برداشتند   یعقب تر بروند. زمان یکنارش اشاره کرد تا کم  ی  مهیسرش را تکان داد و به شهبانو و ند  زادیپر

 گفت:  امک یرو به س 

 ؟یخود رفت یخانواده   دنیپدرم به د  ی نکند اباز بدون اجازه  -

 خانواده ام بود.  دن یطال و د ی سکه  سه یبه من پنج ک ر یمن، پاداش وز  یبانو  ریخ -

 بر لب نشاند و با همان لبخند گفت:  یحی لبخند مل زادیپر

   ؟ی جا باز کن ریوز  ی در دل خانواده  ن یچننیگذرد ا ی کاخ م  نیروز از آمدن تو به ا زده یکه س  یزمان  ی کرد ی گمان م  چیه -

 واده اش به من لطف دارند!  خانو   ری وز -
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بابک که   دنی در فکر فرو رفت و به اطراف خود نگاه کرد. با د  یصحبت کند. لحظه ا امکیبا س  شتری خواست تا ب یدلش م زادیپر

 سخن او افتاد:  ادیکرد بزاق دهانش را در گلو فرو برد و   ی با اخم آن ها را نگاه م

 ! ند یب یم  بیا آس شم از  شتریب امکیدر راه است، س   یخطر بزرگ  -

 و شهبانو رفت و رو به شهبانو گفت:   مهیند  ی به سو امکیبدون نگاه به س  زادیکرد. پر ی هنوز به او نگاه م امکیس 

 .  اوریهومان را با خود ب -

  ستادهیرفت و هومان را که کنار او ا امکی س  یکاخ گام برداشت. شهبانو به سو  ی اش به سو مه یهمراه ند  زادیپرسر تکان داد و  او

  نیا ی دوباره   دنیکرد! شهبانو که با د یکاخ بود نگاه م ی که در حال رفتن به سو یزاد یهنوز به پر امک یبود در آغوش گرفت. س 

 زد گفت:  ی سرباز چشمانش برق م

 جهان کم است.  ن یهستند هم تنومند در ا ر یشما که هم دل ه ی شب یی! انسان هاد یرا انجام داد یبزرگ شب گذشته کار  -

  ی است. او کلمه ا ی گرید  یایغرق در دن امک یحواسش نبود که س  کنی به کار ببرد، ل ی نیدل نش یکرد کلمه ها  یم یسع نوباشه

نفس خود را آه مانند   امکیوارد کاخ شد و س  زاد ی! پرزادیپر دنید  یشده بود برا ینگاه کرش یو تمام پ د یاز سخنان شهبانو را نشن

و کالهخودش را برداشت و پس از    زهیاتاق خود رفت. درون اتاق ن یآرام به سو  ی با گام ها وانفرستاد. بدون نگاه به شهب رون یب

 . بابک با اخم گفت:ستادی ترک کردن اتاق کنار بابک ا

 !  یبرد  اد یبانو چشمانت روشن شد و سخنان مرا از  زادی پر دنیاباز هم که با د -

 و گفت:بر لب نشاند  ی لبخند  زادیپر یبا یصورت ز ادیبا  امکیس 

 توانم خوددار باشم.   یشوم و نم ی خود م یاز خود ب  نم یب ی او را که م -

 دادم!  ی خود شدن را نشان م ی ورنه)وگرنه( به تو از خود ب م یا ستادهی افسوس که کنار در کاخ ا -

او   یبک بر پهلومتعجب به او نگاه کرد. با  یخنده ا یصدا دنیبود با شن اطیکه درون ح  ی. سربازد یبلند خند  یبا صدا امکیس 

. همراه با بابک تا  ستادیدر اسرباز خود را جمع و جور کرد و با اخم کنار   دن یبا د امکیو به آن سرباز اشاره کرد. س  د یکوب یمشت

 خود را به آن ها دادند.   ی جا گریو پس از آمدن دو سرباز د ستادند یا یزمان نگهبان

او به   ی بود که بابک برا ی درون اتاق خود نشسته بود و غرق در افکار زادیپر کنیکرد ول ی نم شهیاند  چیدر سخنان بابک ه  امکیس 

زد و او را در   ی هومان لبخند  دنیآورده بود. با د شیدر به خود آمد. شهبانو کودکش را برا یصدا دن یوجود آورده بود! با شن

 : هومان گفتو رو به   د یکش ی آه زادی رفت. پر رون یاز اتاق ب  وکرد   میآغوش گرفت. شهبانو تعظ 
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  یم  بیداشتن من پر است از خطر! من با دوست داشتن او به او آس دوست  کنیهم پدرم و هم من، ول یهم تو او را دوست دار  -

 پدرت باشد؟ امکیس  ی. تو دوست دار رمیخود را بگ   ی توانم جلو  ینم ی رسانم ول

او زد و   یبر گونه   ی بوسه ا زاد یزد. پر یبخند قط لو ف  اوردیخودش بود از سخنان مادر سر در ن یکوکانه   ی ایکه در دن هومان

شد.   داریهومان ب یبا صدا زادی! صبح پرد ی آ  یم  شیبخواهد همان پ زدینکند در سخن بابک. هر چه ا شه یاند  گریگرفت د  میتصم

 او جامه آورد.   ی برا گرید  ی ا مهیو ند  د یصورت خود را بشو و او آب آورد تا دست  ی برا ی ا مهیند 

بر تن کرد. جامه   یبه رنگ مشک ی که به اتاق بازگشت جامه ا  یرفت و زمان زگاهیستن دست و صورت خود به آبراز ش پس  زادیپر

که   نیا اد یبا  کنیاز کاخ برود ل رون یبا خود فکر کرد که به ب  زادیداشت. پر  یاد یز ی ها نیآن چ نییبلند بود که پا یراهنیپ

 نبود!   کی آنقدر به او نزد امکی. کاش س خود نشست یباز در جا ستادهیکنار در ا امکیس 

در   ییها  زی که دستان بابک را از پشت گرفته و چ د یرا د   امکیکاخ س   یتخت بلند شد و به کنار پنجره رفت. از پنجره   یرو  از

خود   یکه او به فکر دلباختگ   یدر حال د یلحظه در ذهنش آمد، شا ک یداد.   یگفت. بابک هم با خنده سرش را تکان م  ی گوش او م

در راه   ی او را دوست ندارد چرا بابک به او گفت خطر امک یگر س   کنینداشته باشد! ولدوست  چیاست، آن سرباز او را ه ی به سرباز

 است؟ 

خواند،   ی را به تاالر م ر یوز  شانیموارد ا شتریکه در حال ورود به کاخ دوم بود. در ب د یافکار خود غرق شده بود که پادشاه را د در

را ادامه داد.    امکیرا باال انداخت و نگاه کردن به س  شیشانه ها زادیپردارد که خود به کاخ دوم آمده؟  ی چه کارا پدر حال ب یعنی

کرد. بزرگ شاه   م یشدند سر خم کرد و بابک هم تعظ یم  کیکه همراه با دو سرباز در کنارش به او نزد ادشاهپ دن یبا د امکیس 

 کرد و گفت:  می خود بلند شد، تعظ ی شاپور بزرگ از جا دن یبا د  ریگرفت. وز ش یدر پرا   ریوارد کاخ دوم شد و راه اتاق وز

 افتخار دادند و به خان او آمدند؟  ریحق یبنده   نیبه ا رانشهریچه شده که شاه ا -

 مکن!    یو چرب زبان  نیبنش -

 کوچک گفت:  یخود نشست. شاه با اخم یزد و در جا ی لبخند   ریوز

 از زبان سرباز ها با خبر شوم.   د یبا کنینوم ل شت آمدن اپّرگ به کاخ را بدوست داشتم از زبان خود  -

 بود گفت: ده یترس  ی که کم  ریوز

 کرده باشم!    دایکه آن اپّرگ را پ ی زمان کن یمن خواستم خدمت برسم ل جنابیعال -

 شاه سرش را تکان داد و گفت:  بزرگ

 ده است. ت دانجا  ستد یا یکه کنار در م یتو را سرباز  ی که نوه  ند یگو  -
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 اگر او نبود هومان هم نبود.  د یرگ شاه، شا درست است بز -

 کند.   یو او درون باغ از نوه ات نگهدار ی که نوه ات را به او بسپار ی فهمم چرا آنقدر او را باور داشت یحال م  -

 بر لب نشانده بود گفت:  یکه لبخند   ریوز

خواهم سرباز   ی گفت م  یبود و م  ستادهیکاخ ا  یکنار دروازه   یبا گستاخه ک  ی است بزرگ شاه! زمان یاو جوان تنومند و مهربان -

 نوه ام را نجات دهد.   ی کردم روز ی دربار شوم، گمان هم نم

 خود را باال برد و گفت:  ی ابرو  ی تا کی پادشاه

 .یبده هی هد  یاز تو خواهم سرباز کاخ خودت را به کاخ اصل -

 .ستین ی زیدهم! سرباز که چ  یمن م  د یاهوجان هم بخ  شما از من جناب؟یاست عال ی چه سخن نیا -

  ینم کن یهر دو از آمدن پادشاه به کاخ کنجکاو شده بودند ل امکیسرش را تکان داد و از اتاق خارج شد. بابک و س  پادشاه

برداشت. گام   رون یب  پادشاه باز کردند و او از کاخ به ی در را برا  یسرباز ی صدا دنیخود را بر طرف کنند. با شن یتوانستند کنجکاو 

 زده سرش را باال گرفت و او را نگاه کرد:  هتپادشاه ب یصدا دنیبا شن امکیس 

 است!  دهیرس  ی کن، زمان آمدن تو به کاخ اصل  یخود را جمع آور ی ها لهیوس  -

 :گفتو  د یکوب امک یس  یبابک بر شانه  یاو بود. پسپ از لحظه ا  یخال ی به جا امک ینگاه بابک و س  کنیرفت ول پادشاه

بروم، تو چهارده روز است   ی نتوانستم به کاخ اصل ی درون کاخ هستم ول ی اول به بخت خود بنگر و سپس بخت من! من از کودک -

 خواهد.   یکاخ خود م  یو پادشاه تو را برا   یکه آمده ا

خنده اش قطع شد و   ند یببرا  زادیتواند پر ی نم گریآمد د ادش یکه  یزمان  کنیل  د یخند  یبلند م یبا صدا  یاز خوشنود امکیس 

 کرد و گفت:   یلحظه قطع شده بود نگاه  کیمحزون بابک را نگاه کرد. بابک با تعجب به او که خنده اش در  

 و غم در چشمانت النه کرد؟!  د یچرا خنده از لبانت پر کش امک؟ یتو را چه شد س  -

 نم؟یرا بب زادیتوانم پر یگر به کاخ اول بروم دگر چه زمان -

 گفت:   یدر آغوش گرفت و با ناراحتا  ر امکیس  بابک

به   گریاست. د ی ! غم در چشمانت را پاک کن، حال وقت شادمانیدور بمان ر یباشد که تو از دختر وز نیا زد یخواست ا د یشا -

 نکن.  شه یبانو اند  زادیپر
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آن ها   انیباشد سخن م ده یشن ری وزبه در نگاه کردند. نکند  ده یداد هر دو ترس   یرا خبر م ریکه آمدن وز ی سرباز یصدا دنیشن با

 گفت:  امکیس  دنی آمد و با د  رونیب ر ی. وزستادیلرزان کنار در ا  امکیرا؟! بابک با ترس در را باز کرد و س 

 ؟ یا ستاده یکنار در ا ران یح نینچنیکه ا  یمانده ا  ی نکند هنوز در بهت رفتنت به کاخ اصل -

 که به دروغ بر لبانش نشسته بود گفت: ی د لبخنبا   امکیفرستاد و س  رونیخود را ب  ینفس حبس شده   بابک

 هنوز شگفت زده ام!  جنابیبله عال -

 !ستی ن یکار هر کس نی. ایتوجه پادشاه را به خود جلب کن یزمان کم توانست  ن ی. در ایهم شگفت زده شو د یخب با -

فرستاد. بابک کنار او    رونیبه بخود را   یس حبس شده  رفت و او هم نف ریتر از قبل لبخند بزند. وز ق یکرد عم یسع امکیس 

 و گفت:  ستادیا

 ات کرد!  ی اریاهورامزدا  -

شد محزون    داریکه صبح ب ی به خواب رفت و زمان نیخود نگاه کرد. شب غمگ  ی سرش را تکان داد و محزون به رو به رو امکیس 

بر لب   یمصنوع ی کشد لبخند  ی م درد   یزیت او از چه چ دانس  یکرد. بابک که م  ی در پارچه ا شیها  لهیشروع به جمع کردن وس 

 لرزان گفت:  ییصدا اب امکیرا در آغوش گرفت. س  امک یخود کاشت و س 

 !  د یزمان رفتن و دل کندن چه زود فرا رس  -

 و گفت:   د یبر دست او کوب ی مشت یبه شوخ بابک

 بانو؟!  زادی پر ایشد  یمن محزون خواه  دنیراستش را بگو تو از ند  -

 ! د یرا دوباره خواهم د زادی خواهم آمد تو و هومان و پر کنین و غم زده نباشم؟ ل محزوتو   دنیشود از ند  یمگر م -

که همراه   د یرا د  زادیشد پر اط یکه داخل ح  ی از اتاق خارج شد. زمان شی ها له یبا برداشتن وس  امکی سرش را تکان داد و س  بابک

او مزه   یبرا زاد یپر ی  مهیباز قلب او به تپش افتاد! ند  شیاهایدختر رو  دن یزد. با د یبخند م بود و ل  ستادهیا اطیاش در ح مهیند 

  ستاده یا ی که گوشه ا  د یرا د امک یخود حس کرد. سمت چپ خود نگاه کرد و س  یرا رو  ی. نگاهد یند خ ی کرد و او هم م ی م یپران

 کند.   ی و او را نگاه م

گام برداشت و   زاد یپر ی به سو امکیاه کرد! س کم کم لبخندش محو شد و بهت زده او را نگ  امکیپر در دست س  ی پارچه ا دنید با

  ی م زادی و نگاهش کرد. مردمک چشمان پر  نیغمگ  ستادیاو ا یکردن رو به رو  م یبدون خم شدن و تعظ د یکه به او رس  یزمان

 گفت: ی ! با نگراند یلرز
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 ؟ ینکند از کاخ رانده شد  ست؟یکه در دستت است چ ن یا ن،یا -

 روم.  ی . به آنجا مد یبرگز  یدر کاخ اصل  ینگهبان ی من، بزرگ شاه مرا برا  یبانو  ریخ -

 ؟ یستیکاخ، سرباز ن نیدر ا  گرید  ییبگو ی خواه ی م -

 من.   یبانو  یآر  -

 لب گشود:   گریبار د زاد یکردند! پر ی را نگاه م گر ید ک یبود و هر دو غم زده  نیهم غمگ  زادیپر حال

 شود!   ی هومان دلتنگت م -

 زد و گفت:  ی لبخند  امکیس 

 . میآ ی م دنشید  یبرا  یگاه  کنین خواهم شد! للتنگ هومامن هم د -

  امکیدانستند. س  ی م ی گریرا خود بهتر از هر کس د  نیمنظور آن ها خودشان بودند و ا  کنیدو نام هومان را بر زبان آوردند ل هر

د آمد و بابک که نظاره  او فرو  از چشم  یکرد! قطره اشک  یبا چشمانش او را بدرقه م  زادی شد  و پر یآرام از آن جا دور م ی با گام ها

که وارد کاخ    دنشیبود. با د  امک یمنتظر س  س یآورد. بات ن یقیبودن عشق او   یبه واقع زادیاشک چشمان پر دن یگر آن ها بود، با د

 و گفت:   او رفت ی شد با اخم به سو  ی م یاصل

 !  یکن   رید  د یلحظه هم نبا ک ی یدر کاخ اصل  ؟یکرد   ریچرا د -

  سیرا نگاه کرد. همراه او به درون کاخ رفتند و در راه بات س یر بود آرام سرش را تکان داد و باتغم دا دلش  ی که هوا امکیس 

 گفت:  دند یبه اتاق شاهزاده رس  یرا به او گوشزد کرد. وقت  شیها فهیوظ

 از تو سر نزند!   یاز خان شاهزاده. بکوش تا اشتباه  رون یدرون کاخ است و ب  ینگهبان تو حال ی  فه ی وظ -

 :د یشی. با خود اند د یرا در آن جا ند  ی . سربازستادیکنار در ا امک یرفت و س  سیبات

 از خان شاهزاده بس باشد؟  ینگهبان یسرباز برا  کی شود  یمگر م -

که پنجاه ساله   امد ی. به آن مرد مد یرا د یجوگندم  ی با موها یاو نشست. به عقب برگشت و مرد  یبر شانه  یهمان زمان دست در

 آن مرد گفت:  ند یباشد. با د

 هستم. د یدرود، من سرباز جد  -

 دهم.    یم  یدرود، نام من شهروز است و سالهاست که کنار در شاهزاده نگهبان -
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 است.  امکینام من هم س  -

کاش حال درون کاخ دوم بود و بابک هم    ی با خود گفت که ا امکیبعد س  ی. ساعتستادند یدو کنار در اسر تکان داد و هر  شهروز

در   امک یو شهروز و س   د یگفت. شاهزاده در را کوب  یخورد و هم کم سخن م  ی. شهروز هم سن و سالش به او نمستادیا ی مکنار او 

 تازه وارد با لبخند گفت: بازسر دنیرا باز کردند. شاهزاده با د 

 ! یخوش آمد  ی به کاخ اصل -

 سپاس بر شاهزاده!   -

 باز هم با شهروز تنها ماند.  امکیرفت و س  شاهزاده

 

 ماه بعد: کی

  ی نگاه م رون یهر روز دلتنگ از پنجره به ب زاد ینشده بود. پر ری دختر وز دن یموفق به د امکیماه س  کی  نیماه گذشت. در ا کی

خود را به ماه   ی بلند شده بود و جا یاز تخت پادشاه اریبود! حال ماه شهر امک یکه منتظر س   یزادیبه پر نیهگ کرد و بابک اندو

 .زییماه پا ن یولمهر داده بود. به ا

و عهد و   ی ماه مهر، ماه دوست ی کردند. معن ی م ش یرا ستا ترایم یجشن الهه   نیگرفتند و در ا ی جشن م ان یرانیماه ا  نیا در

جشن را از    انیرانیبرخوردار بود. ا یادیز  اریبس تیبود و ماه عشق و عشاق! جشن مهرگان هم همانند جشن نوروز از اهم مانیپ

 جشن شانزدهم مهر بود.   یماه ادامه داشت. روز اصل نیا همکردند و تا شانزد  یدهم مهر شروع م

خود   یخانواده   دن یه گرفته بودند تا در روز شانزدهم به دو شهروز هر دو از شاهزاده اجاز امکیبود. س  ده یروز دهم مهر رس  حال

  یبزرگ درون کاخ پهن کنند و بر رو  ییتا سفره ها . بزرگ شاه دستور داده بودرند یروز فرخنده را جشن بگ   نیبروند و با آن ها ا

توانستند   یو کارکنان قصر م  مهیقرار دهند. دهم تا شانزدهم مهر ند  د ی و انگور سف بیمانند: ترنج، عناب، س  یی ها یآن ها خوراک

 و جشن به پردازند.  یبه شاد شانیدر کنار انجام کار ها

  نییآن را داده بودند به پا ب یها و سربازان ترت مه یکه ند  ی شرکت در جشن یو شهروز برا  ستادیکنار در ا  امکیروز دهم س  در

و به   ستادیا  امکیس  ی صدا دنیدر را باز کرد. شاهزاده در حال رفتن بود که با شن  رونیاز ب امکیو س   د یرفت. شاهزاده در را کوب

 سمت او برگشت: 

 دارم!    یشاهزاده از شما خواهش -

 سخنت را بگو.  -
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روز هم شهروز در جشن    کیدهد،  ی م یکنم و شهروز نگهبان یروز من در جشن شرکت م  ک یکه تا روز پانزدهم مهر  د یدان ی م -

 دهم.   ی م یو من نگهبانکند   ی شرکت م

 سرش را تکان داد و گفت:  شاهزاده

 دانم.   ی م -

 رم؟یفردا شب را با کارکنان کاخ دوم جشن بگ  د یشود بگذار ی م -

 ؟ یکاخ دوست ندار  نیارکنان اا با کجشن ر ییچرا؟ مگر برپا -

 از سربازان آن کاخ هستم شاهزاده.   یکیدلتنگ   -

 فردا به کاخ دوم برو.  -

 سپاس بر شاهزاده. درود و  -

  ی  زهیبا ن یرا مشت کرد و مانند گذشته به باز  ش یخوشحال از رفتن به کاخ دوم دست ها امکیزد و رفت. س  یلبخند  شاهزاده

  نیشب بود، ا ن یکه در انتظار ا  یسرباز ی برا  کنیل  د یزود فرا رس  یلیتمام انسان ها خ  یبرا  ازدهمی  در دستش مشغول شد. شب

 به شهروز گفت:  رو  امکیگذشت و شب شد. س   یروز به آرام کی

 روم.  ی من به کاخ دوم م -

 بدرود.   -

نامنظم آن را   یش قرار داد و تپش هالبق  یاز کاخ گام برداشت، دستش را بر رو  رون ی که به ب ی. زماند یکاخ دو  رونیتا ب امکیس 

هم همانند او   س یکاخ دوم تاخت. بات  یبودند درود فرستاد و به سو یکه مشغول خوشگذران یی ها مهیحس کرد! به سرباز ها و ند 

 .  ردیرا با آن ها جشن بگ  ازدهمی به کاخ دوم آمده بود تا شب 

مشغول   یکوبیو به پا دند یرقص یزدند، م   ی خواندند و دست م یاز م جمع شده بودند؛ آو ی ها دور آتش بزرگ مه یها و ند  سرباز

او گام برداشت و نام او را بر   ی. به سو د یکوب  یم  گریکد یبود و دستانش را به  ستادهیا س یکه کنار بات د یبابک را د امکیبودند. س 

بر لب   یغوش گرفتند و لبخند در آرا   گرید  کی. د یاو دو ی متعجب نگاهش کرد سپس به سو اولاو  دن یزبان آورد. بابک با د

 آمد و گفت:  رونیب امکینشاندند. بابک از آغوش س 

 !  امکیبودم س  دارتیدلتنگ د دم، یگذشته است که تو را ند  ی ادیز ی زمان -

 کاخ بودم.    نیا یمن هم دلتنگ تو و تمام انسان ها -
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 خود را باال داد و گفت:  ی ابرو یتا  کی بابک

 بانو؟  زاد یپر ا ی یمن آمد  دنید   یراراستش را بگو، حال ب -

 .  د ید یآمدم که چشمم اول تو را نم  ی او م دنید  ی گر فقط برا -

 و گفت:  د یکوب  امکیس  ی بر بازو یتر شد. مشت ق یبابک عم لبخند 

ه  هم ب  بانو زادیپر د ی. شاردیگ ی آمده و امشب را با ما جشن م نجا یهم همراه دو سرباز خود به ا ر ی! وزامک یاست س  اریبخت با تو  -

 . د یایکنار ما ب

  ریوز امکیرفتند. س  تی. هر دو به کنار جمعد یآورد خند   یها را در م دهی درد کش ی که دستش را گرفته بود و ادا  یدر حال امکیس 

رفت، سرش را باال گرفت و   ر یکنار وز امکی. س ند یبنش خود  ی او اشاره کرد تا کنار پا دنیبا د  ر یاو سر خم کرد. وز یو برا   د یرا د

 ت: گف

 !رانشهریبزرگ ا ر یدرود بر وز -

 و گفت:  د یخند  ر یوز 

 .  یدار  ی رفتار نیکنم با شاهزاده هم چن  ی! گمان م یر یگ یسرت را باال م  ییگو ی که با من سخن م  یهنوز هم زمان -

 بزرگ.  ر یوز ستیو جسارت من ن یاحترام یبر ب ل یباال گرفتن سر دل -

 .  یرا ترک کن ن آ ی عادت تو است که نتوانست نیدانم ا ی م -

کرد. روز دوم جشن   ی را نگاه م اط یاز پنجره ح نیاندوهگ  زادیسرش را تکان داد و هر دو به دست زدن مشغول شدند. پر امکیس 

حضور داشت و در کنار سربازان به   اطیهم در ح کامیکاش، حال س   یکرد که ا   یاو خوشنود نبود. با خود فکر م کنیبود ول

 مشغول بود!   یخوشگذران

پشت به کاخ نشسته بودند و صورت   ریو وز  امک ینگاه کرد. س  تیپدر نشسته بود با تعجب به جمع  یپا نییکه پا  یفرد   دنید اب

زد.   ادیاش را فر  مهیبه عقب گام برداشت و نام ند  عیباشد؟ سر امکیکه نکند او واقعا س    د یشیبا خود اند  زاد یآن ها معلوم نبود. پر

 و گفت: با سرعت به داخل آمد  مهیند 

 من.   ی بانو د ییبفرما -

 خواهم به جشن بروم.  ی. م اوریسرخ رنگ مرا که در جشن نوروز بر تن کرده بودم ب ی جامه  -
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آماده کرد. از اتاق خود خارج شد و به اتاق کودکش رفت.   جشن یخود را برا  مه یرا آورد و او با کمک ند  زاد یپر ی جامه  مهیند 

 هومان را از او گرفت و گفت:  زادیود. پراز هومان ب یشهبانو مشغول نگهدار

 کنم.   ی م ی من خود از کودکم نگهدار ،ی به جشن برو یتوان ی تو م -

از   ی گشت. دسته ا امک یبا چشمانش به دنبال س رفت. همراه هومان از کاخ خارج شد و  رون یاز اتاق ب زادی سر خم کرد و پر شهبانو

آن ها بود. با خنده   انی. بابک هم مدند یرقص  یو م دند یچرخ ی بودند م آتش نشسته که کنار   ییها و سرباز ها دور انسان ها مهیند 

 داد.    یها جا مه یسربازان و ند  انیرا گرفت و او را هم م امکیجدا شد، دست س  تیاز جمع

ماه گم   ک ی را که  یقلبش به تپش افتاد و آرامش  د یرقص  یکه لبخند بر لب داشت و همراه کارکنان قصر م ی امکیس  دنیبا د زادیپر

و   اوردند یاو ب یهم برا  ی دخترش به سرباز ها اشاره کرد تا سنگ بزرگ دن یبا د ری پدر گام برداشت. وز ی کرد! به سو  دایکرده بود پ

 .  ند یبنش یگ سن  ی او همراه کودکش بر رو

در    زادیگذاشتند. پر ر یار وزرقصنده ها عبور دادند و کن نیآوردند. از ب  ت یرا غلت زنان به کنار جمع ی سنگ بزرگ  ری وز یها سرباز

خود   یو در جا  د یچرخ ی نم گرید  زادیپر دن یبا د امکی. س د یخود د  یرا رو به رو  امکیرقصنده ها بود که س  ن یحال گذشتن از ب

 خود گذاشت و بهت زده بابک را نگاه کرد.   ی دستش را بر شانه  امکی. س د یایتا به خودش ب د یاو کوب  ی بود. بابک بر شانه  ستادهیا

  ر یوز  یگذشت و باز کنار پا دند یرقص یکه م   ییاز کنار انسان ها امکی. س د یاش کوب یشانیکالفه شد و بر پ امک یس  یجی از گ بابک

  امکینشسته بود. س  یسنگ  یدر سمت چپ پدر بر رو  زاد ینشسته بود و پر نیر زمب ر ینشست. حال او در سمت راست وز

  ی او از رو دنیدوخت. هومان با د ن یدل کند و چشم بر زم  زادیاز نگاه پر یسخت  بهخود را باال داد.  ی چشمانش را بست و ابرو ها

بزاق دهان خود را در گلو فرو برد و   یبه سخت امکینشست. س  امکیس   ی پا یگذشت و بر رو  ر یآمد، از کنار وز نییمادر به پا یپا

 او گذاشت و گفت:  یدستش را بر شانه   ریهومان را در آغوش گرفت. وز 

 ! امکیمن دلتنگت شده بود س  ینوه   -

 من هم دلتنگ هومان بودم. -

  یسرباز بود. از جا نیهنوز دلتنگ ا ییپدرش متوجه نگاهش بشود از سو د یترس  ی م یی کالفه نظاره گر آن ها بود؛ از سو زادیپر

که    نیا یبرا زاد یپره کرد. را نگا  زادیبا تعجب پر ر یخود کنار او نشست. وز ی دو پا ی رفت و بر رو امکیس  ی خود بلند شد، به سو

 زد و رو به هومان گفت: یشک نکند لبخند  یز یپدرش به چ

 در آغوش خودم.    ایهومان مادر ب -

 با اخم به دخترش گفت:  ریوز
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 کند.   یاز آن نگهدار امکیس   ی دارد که حال در آغوش تو باشد؟ بگذار کم ی چه لزوم -

 کرد. به او اشاره کرد و رو به پدر گفت:  س یرا خ شیزبان خود لب هارد. با نگاه ک  امک یسرش را باال برد به س  ی لحظه ا زادیپر

 . ند یبب یمان آزار از هو شانیخواهم ا ینم -

 : د یاخم کرده به دخترش توپ ریوز

 زاد؟ یپر ی شو ی تو نگران سرباز ها م یاز چه زمان -

کرد.   ی را حس م زاد یتن پر ی هنوز هم بو  امک یس خود بلند شد و باز کنار پدر نشست.  یچشمانش را بست. با ترس از جا زادیپر

بود! اگر پسر خانواده   ی ری وز ایبابک افتاد. کاش او پسر تاجر، سپاهبد  سخن  اد ی یکوچک  زیچ نیچن  ی برا ر یرفتار وز  دنیحال با د

 کنار معشوقه اش باشد.  یبه راحت نستتوا یشد حال م  یم  یا ی اشراف ی

را نداشت پس هومان را به   زادیصورت ناراحت پر دن یمحزون او را. تاب و تحمل د امک یس کرد و  یرا نگاه م  ن یزم نیغمگ  زادیپر

او را گرفت   یاز کاخ بود جلو  رونیکه در حال رفتن به ب امکیس  دن یاز کنار آن ها دور شد. بابک با د یا ی داد و با عذر خواه  ریوز

 و گفت: 

   امک؟ یس  یرو  ی به کجا م -

 گفت: انداخت و   نییسرش را پا امکیس 

 جمع باشم!  نیخواهم در ا ینم گر ید -

 و که بر لبانت خنده نقش بسته بود. چه شد بر تو؟ چرا؟ ت کنیول -

 گفت:  ادیو با فر د یترک  ی دفعه مانند بمب   کی امکیس 

 نساخته بودم.   نیرا غمگ  زادیکه پر  یتا زمان کنیبر لبانم خنده نقش بسته بود ل یآر  -

 ؟ یفهمم، مگر تو چه کرد   ینم -

 نشست، دستانش را بر سرش گذاشت و گفت: نیبر زم امکیس 

ها را در گذشته به   نیرسانم. تو ا یم بیسازم و به او آس  یم نیاو را غمگ  نجایچه کنم بابک؟ من با بودنم در ا یخواه ی م گر ید -

 !  یگفت   یتو درست م نم یب ی آمدم. حال م نجای من به سخنان تو گوش نداده و به ا  کنیل ی من گفته بود
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که بغض در   ی در حال  زادیبا تعجب سرش را باال برد و او را نگاه کرد. پر زاد یپر یصدا دنیبود با شن نییش پاکه سر امکیس 

 جمع شده بود گفت:  شیگلو

 خطر بزرگ هستم!   کی تو،    یمن برا  کن یول امکیس   ی ستین بیمن آس  ی تو برا -

هم نادم به   امک ی. س د یکاخ دو ی هق هقش به هوا نرود به سو یادهانش گذاشته بود تا صد  ی که دستش را بر رو ی در حال زادیپر

که عشق به درون آن ها    ی! درست زمانریچه د کنیبودند ول دهیرفت. هر دو به سخنان بابک رس  ی اتاق خود در کاخ اصل یسو

 رسوخ کرده بود. 

کرده بود تا به آن ها بفهماند مناسب  یها سع کرد. او بار ه یتک  وارید  کاخ رفت و به وار یاز رفتن آن دو بابک محزون به کنار د پس

 غم بغل گرفته بودند.  یزانو  ی گرفتند و حال هر کدام در گوشه ا م یآن دو هر بار با قلب خود تصم کنیول ستند ین گر ید کی

رفته   امکی ار س به کن زاد یکه نکند پر د یشی. با خود اند د یاو را ند  کنیدختر خود در کنارش، اطراف را نگاه کرد ول  دنیبا ند  ریوز

کاخ و اتاق دخترش شتافت. در را با خشم   ی که هومان را در آغوش داشت به سو ی خود بلند شد و در حال یباشد؟ با خشم از جا

  دن یبا د ری باشد؟! وز دهید  امکیکرد که نکند پدر او را در حال صحبت با س  شه یکرد. با خود اند  بازدر را   ده یترس  زاد ی. پرد یکوب

او گام برداشت. اشک دخترش را پاک   ی گذاشت و به سو   نیبود هومان را زم ریکه اشک از چشمانش سراز ی الدختر خود در ح

 کرد و گفت: 

 ؟ یو به خان خود آمد   یچرا جشن را رها کرد   ست؟ یچ یاشک ها برا نیا -

 :د یسخن بگو( با پدر ی)طلبکاریکرد مانند بستانکار  یو سع  د یکش ی قینفس عم دهیند  یز یپدرش چ د یکه فهم زادیپر

 نباشم؟   نیغمگ  د یخواه یم  د، یسرباز باال برد ک یرا بر سر من در کنار  تانیشما صدا -

 رنگ دخترش گذاشت و گفت:  یبلند و مشک یزد. دستش را بر موها یکه نرم شده بود لبخند   ریوز

 .  ینیسرباز بنش  کیکنار  ستین  زیابزرگ! ج  ریدختر وز  ،ی من کار درست را انجام دادم. تو دختر من هست  کنیدخترم مرا عفو ول -

او فقط بخاطر آن سرباز در جشن شرکت کرده   د یمرگش را درخواست کرد. چگونه به پدر بگو زد یچشمانش را بست و از ا زادیپر

 دخترش زد و گفت:  یشانیبر پ یبوسه ا  ریاست؟ وز

 . ایبا من ب یدر جشن شرکت کن  یخواه یروم گر م  ی م نییپامن به  -

او را   یرفت. هومان به کنار مادرش آمد. جامه  نییزد و به پا یلبخند  ر یبه سمت راست و چپ تکان داد. وزرا  سرش  زادیپر

 و گفت:  د یکش
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 نه!  ه، یمادر گر ه، یمادر، گر -

برد.   یبر لب هومان را در آغوش گرفت. آن شب تا صبح در فکر بود و خوابش نم ی را پاک کرد و با لبخند   شیاشک ها زادیپر

نداشت! تا شب   ی فرق یمعمول  ی او با روز ها یروز برا  نیا کنیومان را همراه خود برد. روز سوم جشن بود ول بانو آمد و هصبح شه

 نزد.   مدر اتاق ماند و به خوراک خود لب ه

  بابک  کرد. ینم  یکوبیرقصنده ها نبود و پا  ان یم امک یکرد. حال مانند شب گذشته س  ی را نگاه م گرانینجره با افسوس داز پ شب

دوم آمد تا شب را کنار آن ها   اط یباز هم به ح سیکرد. بات  ی که کنار در نشسته بود مردمان را نگاه م  یخوشنود نبود و در حال

 ت و گفت: او رف یبه سو دنشیبگذراند. بابک با د

 بزرگ!   سیدرود بر بات -

در صورت نداشت. بابک بار    یشد و اخم یه رو مند خ گران یجشن او هم همانند د ی با لبخند سرش را تکان داد. در روز ها سیبات

 دگر لب گشود و گفت: 

 د؟ یاز او ندار یخبر  د؟یا دهیرا ند  امکیس  -

  ی  زهیو دگر با ن  ستادهیا یگوشه ا  نیخوشنود و خنده بر لب ندارد. غمگ  امکیگفت س   ی. م دمیشهروز را د  کن یام ول ده یند  ریخ -

 کند!   ی نم یدر دستش هم باز

ها،   مهی. ند د ی فرا رس  زدهمیگذشت و روز س  گریروز د ک یخود نشست.   یبا طعم تلخ بر لب کاشت و باز هم در جا ی خنده ا بابک

  یداده بودند. بابک با خود م  بیترت ترایم  یالهه   شیستا یبرا یمخواجه ها و سربازان همه خوشحال بودند و از اول صبح مراس 

  ری سرباز با تک دختر وز کیخواهد  یاو هم نم ایرا به هم برساند؟  امکی و س   زادیرتواند پ ی م  یمهر و دوست ی الهه  ا یکه آ د یشیاند 

 همراه شود؟  

خود در جشن شرکت کند.   ینخواهد رفت و او جا نییبه شهروز گفت که به پا کنیول  ونددیبود که به جشن بپ امکینوبت س  شب

هم گذشت.    گریهم گذشت و پس از آن، دو روز د گرید  شب کیرفت.  نییتفاوت به پا یرا باال انداخت و ب  شیشهروز شانه ها

 بلند گفت:   یدادرخواست او را قبول نکرد و با ص گر ید شهروز . امکیحال شب پانزدهم بود و باز هم نوبت س 

 !  یباش  گران یو در جشن کنار د ی برو نییخود به پا د یبا -

 ره به هر دو گفت: آن ها رفت و با اشا  یشد با تعجب به سو ی که از آن جا رد م سیبات

 روز هم تو ؟   کیو  ی روز تو برو کیمگر قرار نبود   د؟یبر  یرا باال م تان یبر شما چه شده؟ نکند بر سر رفتن به جشن صدا -

 سرش را با اخم تکان داد و گفت:  شهروز
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رکت نخواهد  و در جشن ش  ستد یبا نجای خواهد ا ی م  د یگو ی به جشن نرفت و حال هم م زدهمیجوان شب س  ن یا کنیول  یآر  -

 کرد.  

 نگاه کرد و گفت:  امکیبه س  سیبات

 ؟ ی در جشن شرکت کن  یخواه ی چرا نم -

 لب گشود:  یند را باال داد و به ت شیشانه ها امکیس 

 د؟ی تا مرا به جشن بفرست د یشما چرا در تالش هست کن یرا آزرده خاطر سازد ل یگمان نکنم نرفتن من به جشن کس -

 را در هم گره کرد و گفت:  شیابرو ها امکیسخن س   رفتار و  نیناراحت از ا شهروز

 روم.  یچه بهتر، خود به جشن م یبرو  یخواه  یحال که نم  کن یل میکن  یخودت تالش م یما برا  -

 گفت:   امکیتاسف تکان داد. با خشم رو به س   یسرش را از رو  سیرفت و بات شهروز

 ! ایبه خان من ب  گرید ی خود به کاخ دوم خواهم برد. کم بابک نگران تو است و امشب تو را با یدانم ول ی من تو را نم -

گام    سیاتاق بات یگذشت و او بستانکار به سو   یل خشمش کرد. ساعتدر کنتر  ی فرستاد و سع  رونی نفسش را با حرص ب امکیس 

کردند و   یرا نگاه م گذشت انسان ها با تعجب او  ی ! از هر کجا مد یکوب  یم  نیخود را محکم بر زم  یبرداشت. با برداشتن هر گام پا

از جامه   ی جامه ا س یگام برداشت. بات به داخل اتاق س یبات یصدا دنیو پس از شن  د ی. در اتاق را کوبدند یخند  ی هم به او م یبرخ

 او جدا کرده بود. به جامه اشاره کرد و گفت: ی خود برا یها

 !  ی در جشن خوش بگذران یتوان ینم  سرباز کی ی جشن امشب مناسب است. با جامه  یجامه را بر تن کن. برا  نیا -

فرمان او است. در   ع ی مط نقدر یدانست چرا ا  یکرد. خود نم  ی را نگاه م س یرا مشت کرده بود و با خشم بات شیدست ها امکیس 

  وانه یرفتار او سرش را تکان داد و د دن یبا د س یرا آرام انجام دهد. بات شیکرد کار ها ی م یحال بر تن کرده جامه بود و سع

 کرد.   ابشخط

  یقرار گرفته بودند و کمربند  گرید  کی  یرو راهن یپ یساده و از جلو باز بود. دو لبه   ی هنرایبر تن کرده بود پ امک یکه س  ی ا جامه

نگذاشت کاله بر سر   س یرنگ بود. بات د ی سف راهنیشده بود. پ نییتز  گرید  یبا پارچه ا  راهنیپ نییآنها بسته شده بود. پا یاز رو 

او را نگاه کرد. او در آن لباس   یزد و با خوشحال یدر آن جامه لبخند  امکیس  دنیبست. با د ی و یشانیپبر  د یسف ی کند و سر بند 

 را نگاه کرد و گفت:  س یبا تعجب بات  امکیساده همانند شاهزاده ها شده بود! س 

 خندد؟ یمن م   دنیمگر چگونه شده ام که چشمانتان با د -
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 گفت:  امک یبه س  نیدروغ ی س با اخملبخند خود را محو کرد و سپ سیبات

 . میتا به کاخ دوم برو  ایهمراه من ب ست،یمان سخن گفتن نحال ز -

در کنارش مشغول صحبت بود. صورت آن انسان معلوم نبود. با   یکه با شخص  د یرا د سیهم به کاخ دوم رفتند. بابک بات با

صورت بهت زده   دنیبا د امکیبا دهان باز او را نگاه کرد. س  راهنیدر آن پ امک یس  دنیرفت و پس از د سیبه کنار بات ی کنجکاو

 داد. بابک به خود آمد و گفت:  کانچشم او ت یو دستش را جلو  د یبابک خند  ی

 ! یشده ا بایجامه از کجا آمده؟ همانند شاهزاده ها ز نیا ن، یا امکیس  -

 زد و لب گشود:  ی لبخند  امکیس 

 خود را به من دادند.  ی جامه  لطف کردند و  شانیاست. ا سیبات ی جامه برا -

 تر کرد و آرام گفت:  کی . خود را به او نزدد ی او کوب یبر بازو  یمشت بابک

  انیتوانست نگاهش را از تو بردارد و همه از عشق م ی نم د ید  یجامه م نی. گر تو را در استین نجایبانو در ا زادیخوب شد پر -

 شدند!  ی شما با خبر م

 کم لبخندش محو شد و گفت: کم  امکیاز آن ها دور شد. س  سیبات

 در خان خود است؟  زاد یپر -

 سرش را تکان داد و گفت: بابک

و به   رفتینپذ  زادیپر کنیگفت با او همراه شود ل  اطیرفت تا در جشن بزرگان کاخ باشد. به دخترش هم در ح ی به کاخ اصل ری وز -

 جشن نرفت.

همراه بابک در جشن شرکت کردند. در طول جشن   ینگاه کرد. ساعت زاد یق پراتا ی خود را باال داد و به پنجره  ی ابرو ها امکیس 

و از    اوردینتوانست دوام ب گر یبود. د ره یخ ی اتاق ینگاهش بر پنجره   امکیس  کنیمشغول بودند ول یو خوشگذران  یکوبیهمه به پا

 او آرام گفت:  دنیخود بلند شد. بابک با د  یجا

 ؟ یرو  ی به کجا م -

 !  نمیرا بب د زایخواهم پر ی م -

 در آرام کردنش داشت گفت:   یکه سع ییبا ترس بلند شد و با صدا بابک



 رانشهر یا یگمشده 

61 
 

 برسد چه؟  ر یچه؟ گر خبرش به گوش وز ند یتو را بب یگر کس  ؟ یشده ا وانه ی تو د -

 .  ستین زادیپر ا یکس نگاهش به من  چیکنند. ه ی م یهمه خوشگذران -

 داد گفت:  یپ و راست تکان م که سرش را به سمت چ  یدست او را گرفت و در حال بابک

 . یگذارم برو  ی! من نمی ندازیگذارم تو خود را درون چاه ب ی نه، نه، من نم -

و به راه   د یخواست دست خود را کش ی کمک م ترا یم ی که از الهه  ینگاه کرد. در حال اطیدر وسط ح  ترا یم ی به مجسمه  امکیس 

 و لب به سخن گشود:  ستادی قابل او اتواند او را باز دارد در م ی نم د یبابک که فهم افتاد.

 .ینداز یتا خود را در خطر ن میآ  ی همراه تو م کنیتوانم تو را باز دارم ل   یکه نم  دمیفهم -

شد. در   ی آسان نم  اگر بابک نگهبان در کاخ نبود رفتن به درون کاخ د یرا باال انداخت و درون کاخ شد. شا شیشانه ها امکیس 

 گفت:  امکی. بابک در گوش س دند یخود د یرا رو به رو یداشتند شخص  یو آرام گام بر م دند کر  یکه به اطراف نگاه م یحال

 کارمان تمام است!  گر ید -

 لب گشود:  یکرد ترس را در دل خود راه ندهد. سرش را باال گرفت و به نرم یسع امکیس 

 گرانبها!   یدرود بر شهبانو -

 بعد گفت:   کنیسکوت کرد ل  ی که از لحن سخن او شگفت زده شده بود لحظه ا شهبانو

 سرورم؟  د یکن  یچه م نجایا -

 گفت: ی مصنوع ی بزاق خود را در گلو فرو برد و با لبخند  امکیس 

گذارند من به درون کاخ دوم گام بردارم به اجبار بدون اجازه و   ی از آنجا که نم کن یدلتنگ هومان شده ام ل ی راستش را بخواه -

 صدا به کاخ آمدم.  یاب

 بار دگر گفت:  امکیان داد. س را تکسرش  شهبانو

 هومان بروم.   دنیو بگذار به د ینگو  یز یچ یبه کس نجایشود از آمدن ما به ا یم کاخ اگر    یبای ز یشهبانو -

خود شده   یکاخ از خود ب   یبایز یچون شهبانو ییبایز ی کلمه ها دنینداشت و حال با شن ی قدرت چی ه امک یدر مقابل س  شهبانو

 نگاه کرد و گفت:  ک امیبود. به چشمان س 
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 . میایهستم، مرا بخوان تا ب اط یشد من درون ح داریاگر ب کنیل  یبرو  دنش یبه د یتوان  یهومان در خان خود به خواب رفته. م  -

خود داشت    یدر کنترل خنده   یسع شی پ ی سرش را تکان داد و شهبانو از کنار آن ها گذشت. بابک که تا چند لحظه  امکیس 

 گفت:  ی و م د یخند   ی ته بود، م. دست بر شکم گذاش د یترک  یحال مانند بمب

 !  بای ز یشهبانو -

 و گفت:  د یبا دست بر پشت سر او کوب امکیس 

 !  ند یما را بب گرید ی کس د یگام بردار، شا یشتر یآرام بخند و با شتاب ب -

. بابک  زگاهیبه آبر یگر یود و درفته ب به جشن زادیپر ی ها مه یاز ند  یکی.  ستادند یا زاد یدر پر ی هم از پلکان کاخ باال رفتند و جلو با

 سمت چپ اشاره کرد و گفت:   وار ینگاه کرد، به د امک یبه س 

گام برندار تا    رونیهست. به ب نجا یدر ا یخواجه ا  ای مه یند  ای ر یبدان وز  ی د یاز من شن ییگر صدا ستمیا یم  واری د ن یمن پشت ا -

 .  د یایمن ب  یبار دگر صدا

بود. با   امکیتخت نشسته بود و پشتش به س   یآن سو   زادیر را باز کرد و داخل شد. پرزدن، د بدون درسر تکان داد و  امکیس 

 گفت:  یاش است و به تند  مهیدر فکر کرد ند  یصدا دنیشن

 مگر نگفتم بدون در زدن وارد خان من نشو؟  -

 و گفت: د یر را کوببر لب نشاند. به سمت در برگشت، د  یتازه گرفت و لبخند  یجان زادی پر یصدا دنیبا شن امکیس 

 من؟  یتوانم وارد شوم بانو یحال م  -

کرد. بزاق دهان   ی او را نگاه م رانی متعجب و ح امکیس  دن ی. با دد یاو چرخ یهم به سو  زادی برگشت و پر زادی پر یبه سو امکیس 

 خود را در گلو فرو برد و گفت:

 ؟ یوارد خان من شد   یازه ابا، با چه اج ؟ یکن  یچه م نجایا -

 د اشاره کرد و گفت: خو به  امکیس 

 آمدم.  دنتیو به د  رفتمیخطر را پذ  نیمن هم ا  ؟یبزرگ هست یمن خطر   یکه برا  یخود. مگر نگفت  یبا اجازه  -
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آن هم در   امکیس  دنیدانست چه کند! هم با د ی نم زاد یداشت. پر ی به جلو بر م ی آورد گام ی که بر زبان م  یبا هر کلمه ا امکیس 

  یبلند خود به سو  ی. با گام هاردیبگ  دهی توانست ترس خود را ناد یاو بردارد، هم نم یتوانست چشمانش را از رو   یآن جامه نم

 و گفت:   گرداند رفت، او را به سمت در بر  امکیس 

 است.   دهیند  نجا یو تو را در ا  امدهین  یبرو تا کس رون ی ! حال از خان من بییگو ی چه م ی دان ی تو نم -

 . دستان او را گرفت و گفت: د یچرخ زادیپر  یکاسه چرخاند و خود هم به سو  چشمانش را در  امکیس 

 دهد.   یم یو نگهبان ستاده یخان ا رونیترس را به دل خود راه نده! بابک ب -

با   زادیآورد! پر ی گنجشک را در م ید که صدابو  یگنجشک نبود، انسان  یشد. البته صدا دهیشن یگنجشک ی همان زمان صدا در

 تعجب گفت: 

 ست؟یچ ی صدا نیا -

 گفت:  د یخند  ی که م  یدر حال امکیس 

 !  ستادهیپشت در ا یکنم کس  یبابک است. گمان م  یصدا -

 گفت:  یو بر سر خود گذاشت. با نگران  د یبود کش امک یدستانش را که هنوز در دستان س  زادیپر

 کنند.   ی م د ید و مرا هم تبعحکم قتل تو را صادر خواهند کر ند یبب نجای و تو را ا د یای ب ی گر کس م؟ یحال چه کن -

 باال برد و گفت:  یدستانش را کم امکیس 

 . ینیبب ی بیگذارم تو آس  ی آمده ام. نترس، نم نجایکه به زور ا  میگو  د یایهم ب  ی شود، گر کس ی نم ی زیچ -

 و گفت:   د یکش ی ادیفر زادیپر

 ند.  کش  یتو را م یی را بگو نی ! گر ایکن  یچه م  یدان  ی! نمییگو ی چه م ی دان ی تو نم -

که به   یبود. در حال شیاهایاو و دختر رو انیم  یکم  یشد. حال فاصله   کتر یگام برداشت و به او نزد زاد یپر ی باز به سو امکیس 

 کرد گفت:   ینگاه م زادیچشمان پر

 ؟ یبخش ی تو، تو خود را به من م کنیلمن آماده ام در راه تو کشته شوم و  -

نوازش باال برد. به چشمانش  ی جسارت به خرج داد و دست خود را برا امکیکرد. س   یافسون شده بود و فقط او را نگاه م  زادیپر

 آورد و گفت:  نییسرش را پا زادیکرد. پر ی کرد و با پشت دست گونه اش را نوازش م  ینگاه م
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 توانم!   ینم ؟ی فهم ی م نم، یتوانم کشته شدن تو را بب   یمن نم کنیول -

 کن!  ه یرا به من هد  ی و زندگ ایمن، ب ی و بمان برا ایزنده خواهم ماند، پس ب  نخواهم کرد فقط  ی من زندگ  یگر تو نباش  -

 زد و گفت:  یلبخند  ختیر  یکه اشک م ی در حال زادیپر

 گذرد!   یم  یاریخود به تو زمان بس دنیاز بخش -

. خود را از آغوش  چشمانش از تعجب باز مانده بود زادی. پرد یکش یقیسخن او را در آغوش گرفت و نفس عم نیا دنیشنبا  امکیس 

  یدوباره    یبر زبان آورد صدا یکه سخن  نیاز ا شیپ کنیکرد لب گشود ل  یکه با حرص نگاهش م  ی آورد و در حال  رونیاو ب

 کرد و گفت:   ینگاه زادیپر نیخشمگ با لبخند به صورت  امکیگنجشک بلند شد. س 

 بروم.  د یبا کنیول  یمن باش را در کنار  یشتریزمان ب  یدانم دوست دار  ی . مستیپشت در ن یحال کس  -

کرد او دست   ی را نگاه م ش یسرباز رو به رو نیخشمگ  ریکه دختر وز ی را باال آورد و بر پشت آن را بوسه زد. در حال زاد یپر دست

بر   ی نگاه کرد. هنوز کلمه ا امکیس  یخال  یو به جا د یکوب ن یخود را بر زم یبا حرص پا زادیرفت. پر  رونین داد و از اتاق بتکا

 ! ندهیبه حال آ یاو را در آغوش گرفت، وا اوردهیبان نز

گام برداشتند   رون ی که از کاخ به ب یرفتند. زمان نییو با هم با عجله به پا  د یبابک دو ی رفت به سو رونیاز اتاق ب امک یکه س  یزمان

  رون یاو بود خود را ب سر داد. بابک که متعجب در آغوش  ی شاد ادیبلند فر یدوست خود را در آغوش گرفت و با صدا امکیس 

 و گفت:  د یکش

 ؟ یخوشنود  نینچن یچه شد بر تو که ا ؟یتر ابازگشت وانه ی د ی رفت وانه ی د -

 گفت:  د یخند  یکه هنوز م   یدر حال امکیس 

 .رفتیمرا پذ   زادی شود بابک؟ پر  ی! باورت م رفتیپذ  زاد یپر -

. با خنده  د یخند  یم  امکیهمراه س  یو از خوشحال داشتند را فراموش کرده بود  ش یکه آنها در پ ییبابک هم تمام خطر ها حال

 گفت: 

 رفت؟یبانو تو را پذ  زاد یچگونه پر -

او گفت زمان   ؟یبخش یتو خود را به من م  کنیکنم ول ی اباز هم تالش م رم یمیبه تو گر بدانم م دنیبه او گفتم که در راه رس  -

 ام!  ده یگذشته است که من خود را به تو بخش  یادیز

 آن ها خنده بر لبانش خشک شد و گفت:  ان یم ی فاصله   اد یبا  کنیل  د یخند  یم بابک
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 .یستی ن ش یب یاست و تو سرباز ری زاو دختر و امکیس  کنیول -

 هنوز لبخند بر لب داشت. با همان لبخند گفت:  یول  د یخند  ی نم گرید امکیس 

  ی اریکنم! او خود ما را  شیرا ستا اتریو م رم یخواهم جشن بگ  یم کنیکنم ل  شهیاند  ی گرید زیچ  چیخواهم در ه ی امشب نم -

 دهد.  یم

از آن باال نگاهش  زاد یکردند. پر ی م یو خوش گذران دند یخند  یمردمان رفتند. همراه آنها م یزد و هر دو به سو ی لبخند  بابک

آن جامه  با  امکیبود! س  ده یخوشنود ند   نیچن ن یرا ا امک یپوش بود که لبخند بر لب داشت. او تا به حال س  د یسپ یپسر ی رو

و او را تماشا کند. باالخره جشن تمام شد و مردمان متفرق   ند یها بنش داشت ساعت ت آمد که دوس  ی م با یآنقدر در نظر او ز

 که سرش را بر بالشت گذاشت خوابش برد.   یلحظه ا  یهم به اتاق خود رفت و از فرط خستگ  امکیشدند. س 

  یدگیروز مهم رس  نیخود در ا یاز خواب بلند شد تا به کار ها گر ید یوز هاکه در کاخ حضور داشت زودتر از ر  یبعد هر انسان روز

خود داشت بر   ی نور را رو ی و پرتو ها د یکه شکل خورش  یتاج رانشهری روز شاه ا ن یکند. روز شانزدهم مهر بود؛ روز مهرگان. در ا

 بود به پسرش نگاه کرد و گفت: که تاجش را بر سر گذاشته  ی گشت. شاپور دوم در حال یمردمان م  انیسر گذاشته و م 

 م؟ یرم برومهرداد، پس -

گشت و   ی در شهر م  ری سرش را تکان داد و با هم از کاخ خارج شدند. شاه سوار بر اسب تنومندش همراه شاهزاده و وز شاهزاده

  یم  زگاهیکه به آبر حال در کاخ دوم حضور ندارد. به شهروز گفت  ریدانست که وز ی م امکیفرستادند. س  یمردم به آن ها درود م 

 گرفت.   ش یر پرود و راه کاخ دوم را د 

  ن یاز ا شیپ کنیدوم شد ل  اطیورود دادند و او وارد ح ی شناختند به او اجازه  یرا م امک یس  گریکنار در کاخ دوم که د یها سرباز

دندان نما زد و   ی م او لبخند اخ دنیبا د امک یرفت و با اخم نگاهش کرد. س  امک یس  ی. به سو د یاو را د  س یبردارد بات ی که گام

 گفت: 

 د؟یکن  یچه م  نجایسرورم شما ا -

 ؟ی کن ی چه م نجایتو ا  کنیها را نظارت کنم ل مه یخادمان و ند  ی من آمده بودم کار ها -

 بابک آمده ام.   دن یمن به د -

 گذاشت و استوار لب به سخن گشود: امک یس  یسرش را تکان داد. دستش را بر شانه   سیبات

 ات.   ی. حال برو دنبال نگهبانییایبابک ب دنیو به د یدوم شو   اطیوارد ح  یخواه یان که م هر زم ی توان ی تو نم -
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  زادش یپر دن ینبود و موفق به د ار یبازگشت. بخت با او  ی به کاخ اصل ی بزاق دهانش را در گلو فرو برد و پس از لبخند  امکیس 

هنوز کنار در همراه   امکیدر حال غروب بود و س  د یرستاد. خورش ف  رون ی و نفسش را با حرص ب ستاد یخود ا ی نشد. باز در جا

  ارش یاو و  نی ب کنیول  د یطلب یخود را م اری دنیکند. او د ی در دستش باز ی  زه یبا ن تخواس  ینم یحت  گر یبود. د ستاده یشهروز ا

خود رفت و با عجله هم آنجا را   اق کاخ فاصله بود! شاهزاده و پدرش پس از ساعت ها وارد کاخ شدند. شاهزاده با عجله به ات کی

 ترک کرد. رو به شهروز گفت: 

 آمد.   یتو امشب همراه من به جشن خواه -

 چشمانش را از تعجب باز کرد و گفت:  شهروز

 شاهزاده چرا من؟  کنیول -

 خبر مرگش آمده  یگریخود رفته و د ی خانواده  دنیاز سربازانم به د یکی را یز -

 :متعجب تر از قبل گفت شهروز

 چه شده؟!   -

  رون یو با شهروز صحبت کند، نفس خود را با حرص ب ستد یآنجا با  یادیتوانست مدت ز ی که عجله داشت و نم  یدر حال شاهزاده

 فرستاد و گفت: 

 گرفته و مرده است   اه یدر آنجا مرگ س  کنیفرستاده بودم ل  سفونیبه ت ی انجام کار یرا برا  ک یپارد -

 گفت: سرش را تکان داد و  نیغمگ  شهروز

 خود بروم. دلتنگ آن ها شده ام!  ی خانواده  دنی خواستم امشب به د یحال من چه کنم شاهزاده؟ من م  -

  یکه نگاه امکینگاه کرد. س  شهیبود و غرق در اند  نییکه سرش پا  یرا از شهروز برگرداند و به سرباز ش یدفعه رو ک یبه  شاهزاده

 اده را نگاه کرد. مهرداد با عجله گفت:را باال برد و شاهز خود حس کرده بود سرش  یرا رو 

 خواهد آمد. امکیس  ، ییایخواهد تو همراه من ب ی نم گریشهروز د -

 کرد لب به سخن گشود:  ی شاهزاده را نگاه م  رانیکه ح  یدر حال امکیس 

 خود بروم!   ی خانواده  دن یخواهم به د  ی شاهزاده من هم م کنیل -

 ؟ یآور یم سخن من سخن   یبر رو  -
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 گفت: ی شخند یرا به سمت چپ و راست تکان داد و شاهزاده با نسرش  امکیس 

 رفت.  یو تو همراه من به جشن خواه  می آ یم  گرید یخوب است، خود را آماده کن. ساعت -

به   د یشود و حال هم با روز یپ ی کار چی. او امروز نتوانسته بود در هد یکوب   نیخود را محکم بر زم ی  زهین امکیرفت و س  شاهزاده

با او همراه شد. به تاالر بزرگ قصر رفتند؛ در آنجا   امکیبعد شاهزاده آمد و س  یشاهزاده به جشن برود. ساعت ی رباز شخصعنوان س 

و    یها پر بود از خوراک ز یم ی ند. روها نشسته بود ز یو شهردار ها و فرمانده ها همه پشت م ودشده ب ده یچ ی ادیز ی ها زیم

 .  یدنینوش 

آن ها   یدر کنار تخت قرار داشتند که بر رو   گرید  یا ی نشسته بودند. چند صندل یتخت پادشاه  یواول بر ر  ی شاه و ملکه  بزرگ

هم بدون   امکیو در کنار آن ها نشست. س   وستیکوچک نشسته بودند. مهرداد هم به آن ها پ  یدو شاهدخت و شاهزاده  

را   ی جشن بزرگ نیکرد. تا به حال چن ی ها نگاه م ز یم. شگفت زده به مردمان و ستادیدر دست کنار شاهزاده ا ی ا زه یکالهخود، با ن

 بود!   دهیند 

هم به همراه هومان داخل   زادیپر ری. پس از وزد یرا در حال رد شدن از درب تاالر د ری حال نگاه کردن به اطراف خود بود که وز در

آن   نییسبز رنگ بر تن کرده بود که پا  ی هنرایپ زاد یکرد. پر  یرا فراموش کرده و فقط او را نگاه م ز یهمه چ زادیپر دنیشد. با د

 شده بود.  زانی او آو ی از شانه  د یبه رنگ سف د بلن ینداشت و شال ینیچ

پدرش مجبور به   کنیجشن حضور داشته باشد ول نیآمد در ا یخوشش نم چیکرد. ه  یخود نگاه م  یبا اخم به جشن رو به رو  او

  یکند. همراه پدر به سو   یاو را نگاه م یچه کس  ت یدانست در آن جمع  ینم کن یکرد ل  یخود حس م ی را رو ی آمدن کرد. نگاه

 کردند.   م یبه احترام پادشاه تعظ نییبود. آن ها از پا گرانیاز د  رپادشاه هشت پله باالت گاهیپادشاه رفتند. جا

ر آن باال متعجب او را نگاه  د  امکیس  دنیبا د اوردیب نییخواست سرش را پا ی که م  یزمان  کنیسرش را باال آورد ل ی لحظه ا زادیپر

او را صدا   پدر آنقدر یبود ول  امکیس  یرفت. نگاهش به سو یز یهمراه پدر به کنار م ل یم ی نامش را بر زبان آورد و او ب ر یکرد. وز

هومان  نشستند و او  ی زیپشت م ر یثابت نگه دارد و با حرص پدر را نگاه کرد. همراه با وز امکیس  ی را رو شزد که او نتوانست نگاه

که از    ری! وززادینگاه کند و نه پر زادیتوانست بدون وقفه به پر ی م امکیاز جشن گذشته بود؛ نه س  یرا کنار خود گذاشت. ساعت

 پادشاه تعجب کرده بود گفت:  یخانواده    ینگاه مداوم دخترش به سو 

 ؟ ی کن ی بزرگ شاه را نگاه م یخانواده   نی نچنیچه شده که ا زاد یپر -

 به پدر کرد و گفت:  یشده بود نگاه که هول زادیپر

 دوخته بودم.   شانیا ی چشم به جامه  باست،یز اریملکه بس ی پدر، جامه   ستین ی زیچ -
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بار دگر سرش را باال گرفت و به   زادیاش سرگرم شد. پر یکه قانع نشده بود سرش را تکان داد و به صحبت با فرد کنار نیبا ا ریوز

شده بود بلکه شاهدخت  امکینبود که غرق س  ی تنها زن زاد یشده بود نگاه کرد. در آن جمع پرروز ها پادشاهش   نیکه ا یسرباز

 . شاهزاده به سمت شاهدخت بزرگ که هفده سال داشت برگشت و با اخم گفت: بودشده   ره یهم با لبخند به او خ

 ؟ یکن  یبه سرباز من نگاه م ن ینچنیچه شده که ا -

 شت به برادرش نگاه کرد و آرام گفت: که بر لب دا ی حیبا لبخند مل شاهدخت

 دارم.  یبرادر نسبت به سرباز تو احساس خوب -

 در آرام کردنش داشت گفت:   یسع که  ییتر از قبل با صدا نیخشمگ  شاهزاده

 داشته باشد؟ یسرباز احساس  ک یدارد شاهدخت به  یی چه معنا -

 برادر!  ستین ی کن ی که گمان م ن ینچنیا -

  یبود و نم دهیبرگرداند و شاهدخت نادم او را نگاه کرد. مهرداد سخن او را اشتباه فهم ی گرید  یه سوبا حرص سرش را ب شاهزاده

بود سرش را تکان داد و   نیکه هنوز خشمگ  ی ! در حالد یخود را از گفتن آن سخن بگو ت یان آورد و نبر زب یگذاشت که کالم

 محکم گفت: 

 .  امکیس  -

 د گفت: بو زاد یپر ی که نگاهش رو  یدر حال امکیس 

 . جنابیبله عال -

 . یبرو ی توان ی م گر ید -

  د یبا کنیرا تماشا کند، ل  زادش یپر شتریب  ی بماند و کم شتریب  یخواست کم یناقوس مرگ بود! او م   امک یس  یشاهزاده برا  یصدا

اش را   زه یت. نگرف ش یدر رفت؛ آنجا را ترک کرد و راه اتاق را پ  یرفت. ناراحت به سو ی کرد و به اتاق خود م  یمجلس را ترک م 

 رفت.    یو راه م   د یکش ی م ن یبر زم

  کی. د یرس   یس از رد کردن آن راهرو به اتاق خود و شهروز مبود که پ ی تنگ تر و کوتاه تر ی قصر راهرو ی اتاق او و راهرو انیم

ه بود نگاه کرد؛  که بر شانه اش نشست یشانه اش حس کرد. به دست یرا بر رو   یدست  ینیگام مانده بود تا به اتاق برسد که سنگ 

که لبخند   ی در حال  زادیآن کاشت. پر یبر رو  یاو برگشت، دستش را گرفت و بوسه ا  ی سو ه اش بود. ب ی معشوقه  ف یدستان نح

 انداخت و سپس گفت:  یبه لب داشت اطراف خود را نگاه
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 ! نمیبب کی دشاه سربازم را از نزدشوم. آمدم تا پا ر یس  دنتیکه گذشت پدر نگذاشت خوب تو را تماشا کنم و از د  یزمان نیدر ا -

و   د ید  یپر قدرت م یخود را پادشاه زادیبود! در کنار پر او را در بر نگرفته  ی حس نیداشت. تا به حال چن ی بیشوق عج امکیس 

 و آرام گفت:  د یبود او لب گز زادی پر یرو امکیس  ی  ره یکه نگاه خ یپادشاه را شکست دهد. در حال  نیتوانست ا ی کس نم چیه

 !  م یشو یهر دو کشته م  ند یما را با هم بب ی بروم. گر کس گرید  من -

 به قصد سخن گفتن تکان خوردند: شیرا هم گرفت و لب ها زاد یپر گریبا همان شوق دست د امکیس 

از   و  یبرو  نجای گذارم از ا  یو دم نزنم، پس م نم یتو را ببب دنیتوانم درد کش  ینم کنیمن! ل   زادیدر ره عشق تو مردن آرزوست پر -

 . یمن دور شو 

 تعجب کرده گفت:  زادیپر

 ! ؟ی ده یبروم؟ همانند پادشاهان به من دستور م  نجایاز ا ی گذار یکه م   ییگو ی بار پادشاه گفتم و تو م ک یحال من به تو  -

 او را محکم در آغوش گرفت و گفت:  د یخند  ی که م  یدر حال امکیس 

 گشته؟  نیسرباز به او غمگ  ک یاز دستور دادن  رینکند دختر وز -

 جدا کند گفت: کرد خود را از آغوش او   ی م ی که سع ی در حال زادیپر

 بروم.   د ی! باستیمرا رها کن، حال زمان سخن گفتن ن  امکیس  -

او نشاند.   ی شانیبر پ ی را قاب گرفت. سرش را جلو برد و بوسه ا زادیدستانش را باال برد و صورت پر  کنیاو را رها کرد، ل امکیس 

پدرش را و سرباز بودن   اوردین اد یچشمانش را باز نکند تا به  گریکرد د  یدرخواست م  زد ی بسته بود و از ا چشمانش را زادیپر

 سرش را عقب برد و آرام گفت:  امک یمعشوقه اش را! س 

 من!  ی بانو ی برو یتوان یحال م  -

با لبخند پا به اتاقش گذاشت و   امکیتاالر رفت. س   یمانده بود با عجله به سو   یاز وجودش در آنجا باق ی میکه ن ی در حال زادیپر

 خانواده اش برود.  دنیتواند به د   یخود شد. شاهزاده به او گفته بود که روز بعد م ی فردا ی برا ییها  لهیجمع کردن وس  مشغول

زد   یلبخند م  اریزمان گذشته هم بس امک یکه بر لب داشت به خواب رفت. س   یها با همان لبخند  لهیپس از جمع کردن وس  

 د یدانست شا ی زد، با آن که م ی لبخند م یشگ یو هم قیعم گر ینبود. د قیعم ی زمان آنقدر چیبر لبش نبود و ه شهیهم کنیل

 جانش تمام شود!  یخنده ها به بها ن یا لیدل
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ه  روز کامل کنار خانواد کیخانه راه افتاد.    ی بود به سو شیها لهیکه درون آن وس  ی زود بلند شد و پس از برداشتن پارچه ا صبح

نرود و سوار بر   اده یپ ی سکه داشت که تا کاخ با پا یآنقدر  گر ید به سمت کاخ حرکت کرد. حال دخود بود و صبح روز بع ی

 به آن جا برسد.   ی کالسکه ا

جشن تمام شده بود و   گریشد. به اطراف نگاه کرد؛ د  اطیاو باز کردند و او داخل ح یسرباز ها در را برا  د یکه به کاخ رس  یزمان

 .  ستادیجامه اش کنار در ا ضیکاخ رفت و پس از تعو  یمحکم به سو   ی بودند. او هم با گام ها خود رفته  یبه سراغ کار ها همه 

شب دو سرباز آمدند و آنها به اتاق خود رفتند.   یها مه ی. نستادند یشب ا ی ها مهیقبل از او به کنار در رفته بود. با هم تا ن شهروز

خود بلند شد و    یاو به خواب رفته از جا د یکه د   امکیسرش را بر بالشت گذاشت خوابش برد. س  خسته بود که تا یشهروز آنقدر 

 .فتگر  شیراه کاخ دوم را در پ

  واری صبر کرد تا آنها از کنار د ینبود! ساعت دنیپر  یبرا ی . حال زمان مناسبد ید  واری را کنار د ییکرد و سرباز ها یاطراف نگاه به

بودند. در فکر فرو   ستاده یکاخ نگاه کرد؛ دو سرباز دم در ا  ی. به سو د یپر  وار ید  یباز ها رفتند او از رو که سر ی دور شوند سپس زمان

 رفت که چگونه از آنها بگذرد.  

باغ کاخ دوم رفت.   یبه سو زادی آمده بود متعجب او را نگاه کرد. پر رونیاز کاخ ب مه یساده بدون ند  ی که با جامه ا  زادیپر دنید با

و با    ستادیا یباغ تاخت. پشت بر درخت یبه سو ستیحواسش به او ن یکس  د یکه د یانداخت و زمان ی طراف خود نگاهبه ا امکیس 

 خفه لب زد:  ییصدا

 .  زادیپر زاد، یپر -

رفت و نگران   امک یخود بلند شد، به کنار س  ی از جا ع یاو به عقب برگشت و بهت زده نگاهش کرد. سر یصدا دن یبا شن زادیپر

 گفت: 

 ؟ یآمده ا نجایشب به ا مهیکه ن   یشده ا  وانه ید  ؟یکن  یچه م  نجای! تو، تو اکامیس  -

 که اخم کرده بود به او نگاه کرد و گفت:   یدر حال امکیس 

 ؟ یکن  ی چه م نجا یشب ا مه یتو ن -

 و سپس به خان خود ابازگردم.   نمیبنش یکم  نجای. آمدم اامد یاب به چشمم نخو -

 ؟ی ستادیا نجا یدر ا  یو سرباز  مه یند  چیچرا بدون ه کنیل -

 .د یایهمراه من ب ی خود نخواستم کس -
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 بود با تعجب گفت:  دهی ند  امکیرا در صورت س  یاخم ن یکه تا به حال چن زادیپر

 مگر چه شده؟!   ؟ینیتو چرا خشمگ  -

 داشت لب به سخن گشود:   شیدر آرام کردن صدا  یکه سع  یدر حال امکیس 

بار قصد جان تو   نیآمد و ا یپوش  اه ینباشم؟ گر اباز مرد س  نیخشمگ  یخواه  ی م ی د آم  نجایبه ا مهی شب بدون سرباز و ند  مه ین -

 را کرد من چه کنم؟ 

را باز کرد.   شیمعشوقه اش اخم ها  یخنده  ی صدا دنیبا شن امکی. س د یمانده بود خند  ران یاو ح یکه از نگران ی در حال زادیپر

تا   د یکش یاو را به باال م ی که دو طرف لب ها ی رت او نشاند. در حالصو  ی دراز کرد و بر رو امکیس  ی دستان خود را به سو  زادیپر

 آورد گفت:  د یپد  یلبخند 

نجات ما   یبرا  یهم باش  ی رساند. گر تو در کاخ اصل ی بیتواند نه به من نه به پسرم آس  ی کس نم چیه  ی نگران نباش، تا تو هست -

 !  تسین بای بدون لبخند ز امکی. حال لبخند بزن، س ییآ ی م نجا یبه ا

را باال   گریزد و تا دست د یسه ا از دستان او بو ی کیرا گرفت؛ بر کف  زاد ی بر لب داشت هر دو دست پر ی که حال لبخند  امکیس 

زد رو   ی که نفس نفس م  یدر حال مهی. ند ستادیرا رها کرد و باز پشت درخت ا زاد یشد. دستان پر دهیشن یا  مهیند  ی گرفت صدا

 گفت:  زادیبه پر

   د؟یآمده ا نجایچرا تنها به ا من شما  ی بانو -

 :د یرا شن مهیند  یصدا گریپشت آن پنهان شده بود نگاه کرد. بار د امکیکه س  یبدهد به درخت  یبه او جواب  نکه یبدون ا زادیپر

مرا مجازات خواهد کرد! پس از آمدن اپّرگ به کاخ و کشتن آن   د ی هست نجایشب ا مهیبداند حال شما ن ر یمن گر وز ی بانو -

 من.   ی بانو م یبرو د ییای. حال بد یبرو ییبه جا مهی شب بدون سرباز و ند  مه یبه من فرمودند نگذارم ن ،مهیند 

از پشت درخت به او نگاه کرد   امکیکرد. س  ی گرداند و آن درخت را نگاه م  یمدام سرش را بر م کنی همگام شد ل مه یبا ند  زادیپر

 بازگشت.   یبه کاخ اصل یکس دنیبدون فهم امکیگرفت و س  شی را پبا لبخند راه اتاق خود   زادیو دستش را تکان داد. پر

 

 روز بعد: ستیب
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  انیم  یاز رابطه   یا  مهیجز بابک و ند  یگذشت و کس  ی م زاد یو پر امکیس  انیم ی  انه یمخف یروز از قرار ها ست یحدود ب حال

  یکه برا  یشد. جشن ی چهارم آبان ماه برگزار م جشن در  ن یدرون کاخ برپا بود و آبانگان نام داشت. ا  یآنها با خبر نبود. باز جشن

 روان بود.   یآب ها ی  هاله  تا،یاهآن  شیبزرگداشت و ستا

هم   امکیپروردگار مشغول شدند. س  ش یایآتشکده رفتند و به ن یزنان و دختران کاخ همراه سربازان و خواجه ها به سو  تمام

آب ها به کنار کالن رود رفتند و به   یداشت مقام فرشته    یگرام یراسربازان بود. پس از رفتن به آتشکده، ب  گرید  انیم یسرباز

کرده و از او   شیاز اوستا، که مربوط به آب و آب ها بود کردند. اهورا مزدا را ستا یموبد شروع به خواندن بخش یاریدست

 از آن را کردند.   یآب و نگهدار یدرخواست فراوان 

  یم دند،یپاش  ی آب م گریکد ی یبودند؛ بر رو  تاده سیان و دختران در کنار رود ابود! زن یو خوشگذران ی زمان شاد گرید حال

کرد و   یم  یبود که در کنار رود آب باز  یزاد یبود و نگاهش به پر ستادهیدور تر از آن ها ا ی کم امکی. س دند یخند  ی و م دند یرقص

. کالفه سرش را چرخاند و باز رو  د یرا د ری زکرد؛ به سمت راست خود نگاه کرد و پسر و  را در کنار خود حس ی . شخصد یخند  یم

 خود را نگاه کرد.   ی به رو

بود و   رانشهریا ی از شهر ها ی کیو خشک تر از پدرش بود. شهردار   یجد  ی بود. او مرد ده یرا فقط دو سه بار د زادیپر برادر

کند تا از کنار او    دایپ یل یکرد دل یبه اطراف خود نگاه کرد و سع امکیآمد. س  ی خانواده اش به هگمتانه م دنید  یبرا یگهگاه

 دور شود.  

با   زاد یتر شده بود. پر ک یبه رود نزد ی. حال کمستادیاو رفت و کنارش ا ی به سو ی . با خوشحالد یدورتر از خود د  یرا کم سیبات

حواسش   یکس د یهمف  نکهیخود را با دقت نگاه کرد و پس از ااطراف  امکیاو تکان داد. س  ی با لبخند دستش را برا امکیس  دنید

  ی تکان م  زادیپر یدست او را که برا  ی. او گمان کرد کسستیخود نگر اریو با لبخند به  برد باال  ی دستش را کم ست یبه آنها ن

 نظاره گر آنها بود!   نیزبیت  یچشمان کن یل ده، یخورد ند 

خسته شده بود دستور   گریخت اول که دبودند. شاهد  یو خوشگذران یو دختران تا غروب افتاب کنار کالن رود در حال باز  زنان

به   امکیس   کنیهر کس به سراغ کار خود رفت، ل دند یکه به کاخ رس   ی کاخ به راه افتادند. زمان  یبرگشت را داد و همگان به سو

از او   کردند که در حال دور شدن دایرا پ س ی. باز هم چشمانش باتند یبب  ک یرا از نزد دش زایرگشت تا بتواند پ ی دنبال راه چاره م

بر لب داشت   ی مصنوع یکه لبخند   یدر حال امک یکرد. س  ی با تعجب او را نگاه م سیرساند. بات سیبود. پا تند کرد و خود را به بات

 گفت: 

 شود من هم با شما کاخ ها را بگردم؟   ی م -

 که اخم کرده بود گفت:   یدر حال سیبات

 کن.  یو نگهبانبرو کنار شهروز   ؟یانجام دادن ندار ی برا ی مگر خود کار -
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 بار دگر تالش کرد و لب به سخن گشود:  امکیس 

 با تو همراه شوم!  شود. بگذار من هم ینم ی زیدر کنار شهروز نباشم چ گر ید یگر من لحظه ا   سیبات  کنیل -

نشانه  سرش را به  رد، ی گ ی به دست آوردن آن تمام توانش را به کار م ی را بخواهد برا زیچ ک ی امکیدانست اگر س   یکه م  سیبات

 تاسف تکان داد و گفت:  ی

 . ایهمراه من ب -

خواجه ها و    یر تمام کار هابا دقت نظاره گ سیسوم و پنجم رفتند. بات  اطیرا گشتند و سپس به ح اط یو ح ی ها اول کاخ اصل آن

مورد نظر خود   که به مکان امکیدوم شدند. س   اطیبازگشتند و از آنجا وارد ح یاصل اط یپنجم به ح اطیها بود. پس از ح مهیند 

زد و   یاو لبخند  دنیآرام به کنار بابک رفت. بابک با د د یبگو سیبه بات ی آنکه سخن ی. باند بر لب نش یروز یبود لبخند پ دهیرس 

 گفت: 

 !  یآمده ا نجایبانو به ا زادیپر  دن ید  ی. حتم دارم که برایا  ده یتو مرا ظهر در معبد د -

 بابک زد و گفت: یبر بازو  یمشت امکیس 

 خود آمدم!   یبانو  دن یبه د ، یست گفتدر -

  ی داشت و اطراف را نظاره م  یآرام آرام درون کاخ گام برم   امکیباز کرد. س  مه ین به اطراف خود نگاه کرد و در را آهسته تا بابک

رازدار بانو بود    که   مهیاست. ند  ستاده یکه کنار در ا د یرا د  زادی پر یشخص ی  مه یند  د یکه به اتاق رس  ی. زمان ند یاو را نب  ی کرد تا کس

 کرد و او وارد اتاق شد.    باز امکیس  ی در را برا

که کنار پنجره قرار داشت نشسته   یتخت کوچک ی بود و با همان ها بر رو اوردهیخود را از تن در ن  س یخ یهنوز جامه ها زادیپر

  امکیو او را کنار س  د یایتاق ببه ا یکس  نکهیهمانند گذشته اضطراب ا گریبرگشت. د امکیدر به سمت س   یصدا دن یبود. با شن

داشتند و با هر گام    یگام بر م  گریکد ی ی تخت بلند شد. هر دو به سو  ینگاه کرد و از رو را اشت. با لبخند پادشاه خود ند  ند یبب

 دستانش را دور گردن او حلقه کرد و گفت:  زادیپر دند یرس  گریکد یکه به   یشد. زمان یتر از قبل م  قیلبخندشان عم

 ظارت بودم!  چشم انت  -

 گذاشت و در گوشش آرام گفت: زادی دستش را بر کمر پر امکیس 

 و کنار تو هستم.   ستادمیا نجا یحال ا -
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انگشتانش را  امکیکند. س   دایداد و چشمانش را بست تا آرامش گمشده اش را پ ه یتک  امکیستبر س  ی  نهیسرش را بر س  زادیپر

 او فرو برد و گفت:  ی خورده   سیخ ی موها انیم

 ! زادمیپر ی شو ی م مار یدر تنت مانده؟ ب هنوز  س یخ یا جامه  چر -

 همانطور که چشمانش بسته بود لب به سخن گشود و آرام گفت: زادیپر

که من در تمام   ی آرامش ؛ یمن هست ی . تو آرامش گم شده رمیقلبت آرام بگ   یتپش ها دنی! بگذار با شنامکینگو س  ی زیچ -

 .  یشد  دایکه حال پ ی من بود ی ! تو گم شده یده ی م ه یآرامش را به من هد  نینگاه هم ا ک یتو با  کن یل افتم ین رانشهریمردمان ا

 کرد و ادامه داد:   یا خنده

 ! رانشهریا یگم شده   -

به پشت سر خود   دهیبا باز شدن محکم در، سخن در دهانش ماند و ترس  کنیل  د یبگو یز یتکان خوردند تا چ  شیلب ها امکیس 

و ترسناک آنها را   نیکه خشمگ  ی برادر یدر رفت و به سو  ی آمد و نگاهش به سو رون یبه از آغوش او شوکه شد  زاد ینگاه کرد. پر

 و مضطرب او را نگاه کرد.  نشاند کرد! بزاق دهانش را در گلو فرو   ینگاه م

ن ها گام بر  آ یچشم دوخت. دستانش مشت شده بودند و آرام آرام به سو  زادیو سپس به پر امکیاول به س  نیخشمگ  زادیپر برادر

  د یبه او رس  زاد یکه چشمانش را باز کرد برادر پر ی پناه برد. زمان کتای زدیبه ا دهیچشمانش را بست و ترس  امک یداشت. س  یم

 بر صورتش نشاند!  یمشت

اش، قطره قطره شروع به   ی نیشد و خون از ب دهیبر صورت او کوب ی. بار دگر مشتفتادی ن نیبر زم  کنیعقب رفت ل  یکم امکیس 

 شد!  ی پخش م یسوت  یو در گوش او فقط صدا د یرس  ی نم امکیبه گوش س  زاد یپر ی ها هیو گر  ادیفر  یکرد. صدا دنیکچ

او خواهرش را هول داد و   کنیدست برادر خود را گرفت ل زادیزد. پر  یافتاده بود و او را م امکیس   ی زنان بر رو اد یفر ر یوز پسر

خود بلند کند و به کنار معشوقه اش   ی را از رو زادیکرد برادر پر  یبه خودش آمد و سع امکیافتاد. با افتادن او س  ن یبر زم زادیپر

کرد   ی م ه یبلند گر ی با صدا زاد ی! پرد یکش ی دست نم  امکیاز زدن س  یرا گرفته بود و لحظه ا  ر یوز پسرچشمان  ی برود. خون جلو

 زد:  یم  ادیو فر 

 دهد!    یاریا ر  امک یس  ی! کسد یکن ی اری -

 گفت: ی رفت م ی م ل یتحل شیلحظه صداکه هر  ی حال در

 ! د یکن ی اریرا خواهد کشت، او را  امک یبرادرم س  -
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  دن یخود را را نگاه کرد. با شن ی بهت زده بانو ی تیوضع ن یچن دنیپشت در وارد اتاق شد و پس از د  ی   مهیداخل اتاق ند  یصدا با

 گفت:  زنان  ادیپا تند کرد. فر رون یب یبه خود آمد و به سو  زادی پر غیج یصدا

 ! د ییای! به خان بانو بد ییایبانو ب زادیبه خان پر -

از   ی زن اد یفر دنیبا شن ری پا تند کردند. وز زادیاتاق پر یبه سو  ری برادر پسر وز ی شخص ی نفر دور او جمع شدند و سرباز ها نیچند 

 گفت: مهیو رو به ند   رفت تیجمع  یاتاق خود خارج شد. به سو 

 ؟یخوانیهمگان را به خان او ممگر بر سر دخترم چه آمده که  -

 زد گفت:  ی در حال که نفس نفس م مهیند 

 ورنه پسرتان آن سرباز را خواهد کشت! جاب،یعال د یخودتان را برسان -

باال رفت. دو   شیاز حد ممکن باز شد و ابرو ها شیخود چشمانش ب یرو به رو ت یوضع دن یتاخت و با د زاد یاتاق پر یبه سو  ریوز

کرد.   یزد و درخواست کمک م ی بر سر خود م اد یبا فر زادی. پرد یکوب ی رفته بودند و پسرش بر صورت او مرا گ امکیسرباز س 

ا پدر چشمانش ر دنیاو برگشت و با د ی دستش را گرفت. پسرش به سو   ریکه وز  بودباال رفته  امکیزدن س  ی دست پسرش برا

به دختر آشفته اش. با   یغرق خون بود انداخت و بعد نگاه که صورتش  امکیبه س  یاول نگاه ر یآورد. وز  نییبست و دستش را پا

 گفت:   ادیفر

 د؟ یکن ی م ن یچه شده؟! چرا چن نجایا -

 رو به پدرش گفت:  نیخشمگ  زادیپر برادر

 کرده؟!   یسرباز در خان او چه م نیات بپرس پدر جانم، که ا گانه یاز دختر  -

که خطر را   ر یخود افتاد. وز یدو دست صورتش را گرفت و بر دو زانو   با زاد یدخترش برگرداند. پر ی باز هم سرش را به سو  ریوز

 داد گفت:  یکه او را تکان م   یگذاشت و در حال زادیپر یاو گام برداشت، دستانش را بر شانه   یبه سو نیحس کرده بود خشمگ 

   د؟ یخواهد بگو یبرادرت چه م  زاد؟یه شده پرچ -

 گفت:  ادیحکم تر از قبل تکان داد و با فراو را م امد یدرن   زادیاز پر یی که صدا یزمان

 که در سر دارم درست باشد؟ پاسخ بده!   یز ینکند چ -

با   ری . وزختیر   یصورتش گذاشته بود آرام آرام اشک م یهمانطور که دستانش را بر رو  زادی. پرامد یاز دخترش در ن ییهم صدا باز

  یاز حال نرفته بود و با غم ی ول  د یبار یم  ش ینکه خون از سر و رورا نگاه کرد. با آ امک یخود بلند شد و س  ی شکسته از جا یکمر
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  یرفت و پس از لحظه ا   امکیبه سمت س   ریسرباز عاشق رحم کند! وز  ن یجهان به ا ی کرد! کاش کم  یرا نگاه م  زادش یانتها پر یب

کرده چشمانش را بست تا از  بغض   امکی. س د ی کوب  یبر صورت و  یا یلینگاه به چشمانش بزاق دهانش را بر صورت او انداخت و س 

 گفت:  اد یبا فر ری . وززدیهمه درد اشک نر نیا

 !  د یمن بمان و چشم به راه فرمان   د یاو را به زندان کاخ ببر -

  یپادشاه زخم یصورتش برداشته بود و با چشمان اشک ی دستانش را از رو زاد ی. پردند یکش رون یسرباز اطاعت کرده و او را به ب دو

 رفت گفت: یم  لیکه تحل  ییچشمان نم دار او با صدا دن یبا د امک یرد. س ک  ی خود را نگاه م

 !یحکم مرگ مرا داده ا  یزیمن! اشک تو مقدس است! گر تو اشک بر زاد یپر ز یاشک نر -

را از اتاق به   امکیبردارد. س  یحمله ور شود که پدرش دست او را گرفت و نگذاشت گام امکیخواست به س  یباز هم م  زادیپر برادر

 زد:   ادیفر  زادیش نشاند. پربر صورت یا  یلیاو رفت و س  ی به هوا رفت. برادرش به سو زادیهق هق پر ی بردند و صدا رون یب

 نکن. ی باز امک یبرادر به او رحم کن! برادر اشتباه از من بود، من خطاکارم! با جان س  -

خود را شکست خورده حس   نینچنیتا به حال ا ر یشد. وز هم از اتاق خارج  ر یبدون نگاه به او خارج شد و پس از او وز زادیپر برادر

 کاخ قرار داشت.   نییکاخ رفت؛ زندان در پا  نییرا در قلبش فرو کرده بودند. به پا ی هرآلودز ریشمش یدر نبرد  ا ینکرده بود! گو

باال   ر یرباز دستان او را به زنجرا به باال ببندند و بر تن او صد شالق بکوبند. آن دو س   امکیس  یدو سرباز دستور داد تا دست ها  به

آمد و   نیی از پلکان به پا زاد یبنشاند برادر پر امکیکه بر تن س  نیاز ا شیپ کن یاز آنها شالق را در دست گرفت ل ی کیبستند و 

 گفت: 

 انجام بدهم!   د یکار را من با  نیدست نگهدار، ا -

شالق را گرفت و با تمام قدرت خود   ر یدراز کرد. پسر وز ر یر وزپس یکه شالق را با آن گرفته بود به سو  یکرد و دست م یتعظ سرباز

  یسرش را تکان داد و از پلکان باال رفت. در حال نیغمگ  ریعرش را لرزاند! وز امکیس  ادیفر یاند. صدانش امکیجان س  یبر تن ب 

درنگ حکم قتلش را    یبود ب او یبه جا گرید  ی اگر شخص د یسوخت! شا یبه حال سرباز محبوبش م  شمتنفر بود، دل   امکیکه از س 

 کرد.  ی صادر م

ضربه بر تن او    یسرباز کنارش حال س  ی . به شمرده د یکوب ی م امکیرا بر تن س   شالق ی رحم چیپشت سر هم بدون ه زادیپر برادر

  ی حالدر   زادیشد. برادر پر ی نم دهیشن ادش ی فر یصدا گر یرفت و د ی م یاهیچشمانش س  امک یزده بود و هفتاد ضربه مانده بود. س 

 گرفت و گفت:  رار او ق یرو به رو  د یخند  ی که با حرص م
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شالق را   یبدبخت! حال بخور ضربه   یا نند؟یبب ر یتو را با دختر وز ی که روز  یکرد   ینم شهیاند  چیه  ر؟ یچه شده بر تو سرباز دل -

 باال به سرت نزند! ی ها گاهیجا یتا دگر هوا 

  ده یکه به زور شن ییبود! با صدا زادش یجان، فقط به فکر پر یب امکیس   کنیل  د ید خن یبود و م ستادهیاو ا ی رو به رو زادیپر برادر

 شد گفت:  یم

 مرا...  یمر، مرا بزن! گر خواه -

 شد:  یسخنش مانع از کامل کردن جمله اش م انیدردناکش در م  یگفت و نفس ها  یبه زور سخن م  امکیس 

 گناه( است! ی )بناهیو  ی باش، او ابنداشته  ی کار زاد یبا پر، با پر کنیمرا، به قتل برسان ل -

 انگشتانش فشرد و با حرص گفت:  ان یرا م  امکیس  یچانه   نیخشمگ  زادیپر برادر

 دانم که با او چه خواهم کرد.  ی ! او خواهر من است، من خود میکلمه هم بر زبان آور  ک ی ری دختر وز  یدرباره   ی تو حق ندار -

بر لب شروع به   یشت. باز هم به پشت او رفت و با پوزخند به عقب بردا یگام   را رها کرد و امکیسخن صورت س  ن یاز گفتن ا پس

 زد گفت:  یکه م  ییضربه ها انیشالق زدن کرد. م

 خواهم فرستاد.  سفونی! او را به تستیآورد دختر ک اد یمجازات شود تا به   د یاو هم با -

  ی ضربه  یدر بدن نداشت و وقت یجان گری د  کنینکن ل یر بدرفتا زادیکه با پر د یبزند و به باز بگو ادی خواست فر ی دلش م امکیس 

و پشت سر هم شالق را بر تن    د یکش یدست از شکنجه نم  زاد یبرادر پر یو نهم را خورد از حال رفت. او از حال رفته بود ول یس 

 م برداشت. گا  رونیان به بانداخت و از زند   نیشالق را بر زم ر یکه سرباز عدد صد را بر زبان آورد پسر وز  ی. زماند یکوب  یم امکیس 

بود!   امکیافتاده است. حال فقط نگران س  ی بود که چه اتفاق ده یبود. از خادمان قصر شن ستادهیآشفته و کالفه کنار در کاخ ا بابک

  ی با حرص رو به رو زاد یاو داشت. کاش همان اول به سخن بابک گوش فرا داده بود. کاش! برادر پر یکه حکم برادر را برا  یامکیس 

 در شد.    ردنو منتظر باز ک ستاد یدر ا

گرفت و با گام   ش یسر و صدا در را باز کرد و او وارد کاخ شد. راه اتاق پدر را در پ یبپرسد، پس ب یاز او سوال  د یترس   یم بابک

سرش را  دن پسرش به اتاق،  نشسته بود و با دستانش سر خود را گرفته بود. با آم ز یپشت م ر یپدر رفت. وز ی محکم به سو یها

 آورد و گفت:  نییپدر پا حترامباال گرفت. پسر سر خود را به ا

 در خان خود نشسته است. ه یهنوز بدون تنب  زادیپر کنیبه مجازات خود رساندم ل  د یکه کرده بود یپدر آن سرباز را همانند امر  -

 بلند رو به پسرش گفت:  یی که اخم کرده بود با صدا یدر حال   ریوز
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 صد شالق هم بر کمر خواهرت بکوبدند؟! م یبگو چه کنم؟  ی خواه ی م -

و حتم دارم    ست ین یبد  ی جا سفونی. تد ی کن  د یتبع سفونیخواهم او را به ت یاز شما م  کنیندارم، ل ی قصد   ین یپدر من چن ریخ -

 خواهند کرد!   یدگیبه او رس  نجا یاز ا شیب

 را به آنجا بفرستم؟  زادیپر د ی چرا با یی گو  یم  نیگر چن -

 از سرش بپرد!  ی دور بماند، تا عشق و عاشق  نجایکوتاه از ا یزمان د یبا کنیخواهم پدر، ول یخواهر خود را نم  دنیمن زجر کش -

بفرستد که خود   ییاش را به جا کدانهیتوانست دختر  یرفت. او نم رونینه تکان داد و پسرش از اتاق ب ی سرش را به نشانه  ریوز

  ی نم یدگیکس در کنارش نبود و به او رس   چیکرد. ه  یافتاده بود و ناله م ن یزم شکم بر  ی به رو  امک یحضور ندارد! س  در آنجا

دست چپش را باال    امکیکرد! س  ی م ییبر تن او خودنما ب یشالق عج ی شده بود و جا ککمر و صورتش خش ی کرد. خون بر رو

 افتاد:  زادش یاز پر ی خاطره ا ادیدستش به  ی بر رو یسوختگ  یجا دن یبرد و به آن نگاه کرد. با د

 گفت:   ی نشسته بود دست چپ او را گرفت و با کنجکاو امکیکه در آغوش س  ی در حال زادیپر

 پشت دستت چگونه سوخته است؟  امکیس  -

 کرد گفت:  ی را نوازش م زادیرپ یکه با دست راست خود موها  یدر حال امکیس 

 ام سوخته.  یدر کودک  د یگو  ی. مادرم م زادمیدانم پر  ینم -

 بر لب نشاند و گفت:  ن یریش  یلبخند  زادیپر

درخت تنومند   ن یا ریمانند حال که از کاخ فرار کرده و با من ز ، یخطرناک بوده ا یات هم به دنبال انجام کار ها یدر کودک  -

 . ینشسته ا

 . میایب نجای توانستم به ا  یرا به من نشان داد ورنه نم  انهیدر گذشته آن راه مخف س یخوب شد بات -

  یبلند شدن نداشت. پس از تالش ها یبرا ی جان کنیخود بلند شود ول  یکرد از جا ی م یل بازگشت. سعباز به زمان حا امکیس 

نجات او   یرساند و برا  یاش آمده خود را به کاخ م کدانه یدانست که چه بر سر پسر  ی اگر مادرش م  د یمتعدد باز از حال رفت. شا

 گذشت.  یاز جانش هم م

عفونت کرده درون زندان   ی با زخم ها امک یکه س  ی هر لحظه اش عذاب بود. دو روز اد زیپر یکه برا  یروز گذشت؛ دو روز   دو

که حال   ری را به خان خود خواند. وز ر یجواب بود. بزرگ شاه وز یب  اریبس ی که بابک کنار در با پرسش ها ی خواب بود. دو روز

 . شاپور بزرگ با اخم او را نگاه کرد و گفت: ستادیا یتخت پادشاه نییشاه رفت و پا رگآشفته به درگاه بز  ینداشت با ظاهر یخوب
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 ! یام سرباز کاخ مرا مجازات کرده ا دهیشن -

 سرش را تکان داد و آرام گفت: ریوز

 بر سرم آمده بزرگ شاه!   ییچه بال د یا  دهیکنم که، شن ی گمان م -

  ی ساده شود؟ راست یسرباز ی دلداده  د یکه نبادانست   ی نبود. دختر تو نم چارهیتمام خطاها بر گردن آن سرباز اب کنیام ل  دهیشن -

 ؟ ی دخترت چه شد؟ او را هم مجازات کرده ا

 او را هم مجازات خواهم کرد.  کن یاه لبزرگ ش  ریخ -

 تفاوت گفت:  یسرش را تکان داد و ب  پادشاه

خودت   ی را بر عهده  مکایاز خان شاهزاده مناسب است. زنده ماندن و نماندن س  ینگهبان یاست و برا رومند ین ی سرباز امکیس  -

 بازگردد.  ی تواند به کاخ اصل یم  ،یگر از او گذشت کن یگذارم ل یم

دوم   اطیچه کند! وارد ح امکیدانست که با س  ی کرد و پس از گرفتن اجازه از اتاق پادشاه خارج شد. او خود هم نم م یتعظ  ریوز

 :د یبابک را شن ی که داخل شود صدا ن یقبل از ا کنیاو باز کردند ل ی . سرباز ها در را براستادیکاخ ا ی شد و رو به رو

 بگذارم؟  انیرا با شما در م یتوانم سخن   یبزرگ م ری وز -

گام برداشت و منتظر بابک نشست. پس از    زش یم  یبه سو  د یکه به اتاق خود رس  ی سرش را تکان داد و داخل کاخ شد. زمان او

 گفت:  ر یکرد. وز میتعظ و   ستادیا ر یوز  یبابک وارد اتاق شد. رو به رو  ی لحظه ا

 سخنت را بگو.  -

 دارم.  یاز شما درخواست کنیدانم که چه شده، ل  یمن هم م  گرانیبزرگ همانند د ری وز -

 است. با خود گفت:  امک یدوست س  نیآمد که بابک بهتر  ادش ی کنیل د ی لب گشود تا سخن بگو  ریوز

 است؟  امکیو س  زاد یپر ان یم یز یدانست که چه چ ی بابک از اول م -

را نگاه کرد. آرام سرش را تکان داد و   ر یپرسش را بر زبان آورد. بابک رنگ باخت و خجالت زده وز نیهم نیکرد و خشمگ  یاخم

 گفت: 

  یدلدادگ نیو نگذارم چن  ستم یآن ها با یتالش کردم تا جلو  اری. من، من بسستین د یکن ی م شهیکه شما اند   نیچن کنیبله، ل  -

 آن دو بود.  انیاز عشق م  توانم کمتر کن یل رد یشکل بگ  یا
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 ؟ یآمده ا  نجایبه ا ی زیگفتن چه چ یحال برا  -

  یانسان بد  امک یس  کنیل د، یحق دار د ی بده یدانم که شما هر دستور   یمرگ است. م  امکیدانم که، که مجازات س  ی من م -

مرتکب شد که به خواست   یمهربان است. فقط اشتباه یانسان زیاست و گذشته از هر چ رومند ین  ی بزرگ! او جوان ر یوز ستین

 رود! ی مسوزاند و  ی م  د یآ یباره م  کیخودش نبود. عشق به  

توانست از او بگذرد.   ی نم کنیل  ستین یانسان بد  امکیدانست س  یصدا به سخنان بابک گوش فرا داده بود. خود هم م یب  ریوز

 لرزان لب به سخن گشود:  ییبا صدا گر یبابک بار د

اش را آنجا ادامه دهد.   ی او به ده خود ابازگردد و زندگ د ی. بگذارد یندازیب رونیو از کاخ ب د یآزاد کنخواهم او را   ی من از شما م -

 ماند.  ی به دخترتان م کیشود و نه نزد ی م خته ی ر امکینه خون س  ن ینچنیا کن یاست ل یاد یز  یدانم که خواسته  یم

سخت   ی کرد. کم  شهیدر سخن او اند  یساعت ریتاق خارج شد. وز رفتن تکان داد و بابک نادم از ا  رونی ب یدستش را به نشانه    ریوز

 .ندازند یب رونیرا از کاخ ب امک یخود دستور داد تا همراه بابک س  ینبود! پس به سرباز شخص رممکنیغ ی ول  امکیبود بخشش س 

ش شده بود! بابک  پخ ی بد  ی بو امکیبا آن سرباز به داخل زندان رفت. در اطراف س همراه  ریدستور وز ن یخوشحال از ا بابک

  ریاز چشمانش سراز یاو در آن حال چشمانش را بست و قطره اشک دنیاست. با د  امکیس  ی عفونت زخم ها ی که آن بو، بو د یفهم

 شد. 

  امکیخود را بر تن س  ی بابک با کمک آن سرباز جامه را بلند کردند و به اتاق سابق او و بابک بردند.  امک یبا آن سرباز س  همراه

حرکت کند.   ییبه تنها ای  د یبگو یزیتوانست چ ینم ی بود ول اریهش امکیبهتر بود. س  چیاز ه کنیاو کوچک بود ول یبرا کرد. جامه

را گرفته و کنارش  امک یس  یاز کاخ بردند. سرباز به کاخ برگشت اما بابک هنوز پهلو رون یرا به ب وآن سرباز به همراه بابک ا 

 کرد و گفت:   کینزد امکیصورت س  تلخ سرش را به  ی بود. با لبخند  ستادهیا

 تو کجاست؟ بگو تو را به آن جا ببرم.  ی خانه  امکیس  -

 لب زد:  کرد آرام   یسخن گفتن استفاده م  ی که از تمام توانش برا  یدر حال امکیس 

 ... رایبه خانه نخواهم رفت ز -

 از درد درهم شد و نفس نفس زنان ادامه داد:  صورتش

 گذارند، به کاخ ابازگردم.   ینم ند،نی حال بب ن یگر مرا در ا را یز -

 فشرد و گفت:   گرید  کیرا به  شیکرد. دندان ها ی او را نظاره م نیخشمگ  یکرد، بلکه با نگاه یبا ترحم او را نگاه نم گرید بابک
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 ! حال بگو خانه ات کجاست.یبه کاخ ابازگرد  ستیقرار ن -

بکشد   اد یفر امک یفرستاد و تا خواست بر سر س  رون یحرص ب سرش را به سمت چپ و راست تکان داد. بابک نفسش را با امکیس 

  امکیس  ی . دستش را بر شانه آن ها گام برداشت ینفس نفس زنان به سو  س یآمد. بات رونیکه با عجله از کاخ ب د یرا د سیبات

 گذاشت و گفت: 

 ! یشد  دهیکه بخش  نیخوشنودم از ا -

 بابک برگرداند و گفت: ی ا به سوسرش ر سیسرش را آرام تکان داد. بات یبا لبخند  امکیس 

   د؟یا ستادهی ا نجایچه شده؟ چرا هنوز ا -

 گفت:  نیخشمگ  بابک

 خانه اش کجاست! د یگو ی نم امکیس  -

 د؟یگو  ی چرا نم -

 گذارند او به کاخ ابازگردد.  ی نم گرید  نند یحال بب نیگر مادر و پدرش او را در ا را یز -

 برگشت و گفت:  امکیس  ی با تعجب به سو سیبات

   ؟ یبه کاخ ابازگرد یخواه  ی که م  یشده ا وانهیمگر د -

راه خانه اش    د یکه بگو یست زماندان ی شناخت و م ی خوب او را م سیکرد. بات  ی سکوت کرده بود و با درد آن ها را نگاه م امکیس 

 . سرش را با تاسف تکان داد و گفت:د یگو یباز هم نم ی و شکنجه بده  یرا نخواهد گفت او را مجازات کن

 دهم.  ی اریرا رها کن و بگذار من او را  امکیس  -

 گفت:  س یکرد. بابک رو به بات  هی تک س یبه بات  امک یاو را رها کرد و س  بابک

 برد؟  د یاو را به کجا خواه -

 او خواهم برد.  ی را به خانه   امکیمهربان دارم، س  ی در بازار دوست -

از   یی رفتند و او با نگاه آنها را بدرقه کرد. صدا امک یو س   سیستاد. باتفر رونیسرش را تکان داد سپس نفسش را آه مانند به ب  بابک

گذشته   ی گفت که به زندگ امک یدر راه بار ها به س  س ی! باتد یپسر عاشق را خواهد د نیگفت که باز هم ا  یدرون بابک به او م 

که   یمانش را بسته بود و زمانچش امکیس  کنیهست! ل یزاد یبرود پر ادش یوجود دارد و  یکاخبرود   ادش یبازگردد و   شیخو
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آن ها،   یچه کم بود مدت زمان خوش  یکرد. به راست یمرور م را   زادی بسته خاطرات پر یکرد با چشمان  یم  حتی او را نص سیبات

 بر لبشان، چه کم بود با هم بودنشان، چه کم بود!   ی چه کم بود زمان لبخند ها

همانند  امک یبود و همراه با همسرش از س  ی ریمهربان و مهمان پذ گذشت؛ دوست او مرد   سیدوست بات  یهفته در خانه   کی

بود، البته زخم   افتن ی امیکم کم در حال الت  امکیس  ی پسر به نام پدرام داشتند. زخم ها کیتنها  کردند. آن ها یپسرشان نگهدار

 افتاد.   ی خود م زاد یپر اد یکرد  ی هر کجا نگاه م به که در دل داشت!  ی بر کمرش نه زخم یها

ناشناس در   یکه دزد  ی آورد؛ روز ادیسروصدا وارد کاخ دوم شود که آن دزد را به  ی تواند ب یکرد چگونه م   شهیروز تمام اند  هفت

. حال او هم در سر داشت تا از آنجا به کاخ  د یپشت کاخ پر اط، یح یدر انتها ی کوتاه  واریفرار از د  ی هومان بود برا  دن یحال دزد

را   یگذاشت کار  یهم نم س یرساند و بات ی ه او مخود را ب  را یمشکوک شود ز  یز یبه چ سیبات وستد گذاشت   یم  د یدوم رود. نبا

 نشسته بود آرام گفت: نیکه بر زم   یببرد. در حال شیپ

 خود خواهم رفت.   یخانواده   دنیامروز به د -

 تعجب کرده گفت: س یبات دوست

 . افتهین ام یالت تی. هنوز زخم هایبرو یتوان  ینم ییخود به تنها م،یایپسرم؟ بگو تا همراهت ب یرو  ی به کجا م -

 خود بروم بهتر است. کنیسپاس ل -

 پسرم!  ی دان  یخودت بهتر م -

داشت انگار   یکه بر م  ی ! با هر گاماری دن یخود بلند شد. در وجودش هم ترس بود و هم شوق د ی زد و از جا ی لبخند  امکیس 

  یسکه ا  چیه گری رفت. د رون یه بآن دوست مهربان ب  ی لو فرو نشاند و از خانه . بزاق دهانش را در گختی ر یدرون او فرو م   یزیچ

آن    یتلخ از رو   یبا لبخند  د یکوتاه رس  واری که به د   یبرود. زمان اده یپ یتمام راه را با پا  د گرفتن کالسکه نداشت و مجبور بو یبرا

 .د یپر

که   یاو را به قتل رسانند. سرباز دند یبه کاخ د کی نزد این کاخ را درو  امک یکه سربازان س  ی دستور داده بود هر زمان  زادیپر برادر

و رها   د یرا محکم کش  ریخود را در دست گرفت. ت رکمانیکاخ، ت یدر انتها  امکیس  دن یبود با د ستادهیا ینگهبان  یکاخ برا یباال

 او برخورد کرد!   ی  نهیس  یقفسه   نییبه پا ر یکرد. ت

که کنار   ی. نگهباند یکاخ دو ی توان خود را جمع کرد و به سوآن سرباز را نگاه کرد. تمام بزند با درد  یاد یآن که فر یب امکیس 

که    یرا در دست گرفت. آن سرباز زه ین امکیداده بود. س   هی کاخ تک واریخود را به د  ی  زه یرفته بود و ن زگاه ی به آبر ستاد یا یبابک م

 زد: ی م اد یبلند از آن باال فر یزده بود با صدا ر یرا ت امکیس 
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 آمده.  امکی! س د یریاو را بگ  ی آمده، جلو امکیس  -

که به سمت چپ برگشت   ی آن سرباز به اطراف خود نگاه کرد. اول سمت راست خود را نگاه کرد و زمان  یصدا دنیبا شن بابک

و    یبا نگران کمرش بود. بابک ی دستش هم رو  کیبود و  زه ی دستش ن ک یبود! در  ستادهیاو ا ی که با درد رو به رو د یرا د امکیس 

 :د یکش اد یو فر د یاو دو ی ترس به سو

 ا؟یبه کاخ ن گری! مگر نگفتم دامک؟یس  ی کن  یچه م نجایتو ا -

که به خود   نی ! پس از اامد ینفسش رفت و ن ی بر کمر او لحظه ا ر یت دنی خود باز کرد. بابک با د یاو را کنار زد و در را برا امکیس 

 گفت:  گام برداشت و به او  امکیس  ی آمد به سو

 بکشم! رونیرا ب ری بگذار ت کنیدرنگ کن، تو را از رفتن اباز نخواهم داشت ل ی اندک امکیس  -

. سرباز ها پشت سر بابک داخل  د یرا کش ری درهم ت  یو چشمانش را بست. بابک دست بر کمر او دراز کرد و با صورت  ستادیا امکیس 

و پس از رفتن    د ی. بابک هم همراه او دود یپلکان دو ی وان به سوآنها با تمام ت  دنیدو با   د یبه عقب چرخ امکیکاخ شدند. س 

 رو به سربازان گفت:  یاشک ن. با چشماستادیپلکان ا ی جلو امکیس 

 . د یکرد  یکاخ زندگ  کیبا او در  ی! شما زماند یدلسوز باش   یکم کنیل د،یدانم دستور دار ی م -

  ی برخ کنیبابک دلشان به رحم آمد ل  یاشک ها دن یر آن حال و از دد امکیس  دن یاز د ی ها با اخم بابک را نگاه کردند. برخ سرباز

توانست بدود و با   ی نم گرید امکیبه آنها داده، بودند. بابک را هول داده و از کنار او گذشتند. س  ر یکه پسر وز ی فقط به فکر دستور

 رفت.   یم  زادیر پ تاق ا یتند به سو  ی گام ها

  زادیبه اتاق پر یبودند. خواجه ها دستور داشتند تا نگذارند کس ستادهیاو ا یرو به رو  ریشدو خواجه با شم  د یکه به اتاق رس  یزمان

  امکیاو دراز کردند. س  یخود را از غالف در آورده و به سو  ریشمش امک یس  دن یاو از اتاق خود خارج شود. آن ها با د ایبرود و 

 و نفس نفس زنان گفت:   گرفتآن ها  ی را به سو زهین

 ! نمیرا بب  زادم یرپ د یبگذار -

شد. بابک با   ی بودند اضافه م ستادهیکه پشت او ا  یبه تعداد سربازان اد یزد. با هر فر اد یرا فر زادیجمله نام پر  ن یاز گفتن ا پس

  اد یاز فر کنی بود ل  ده یترس  امک یاش شدت گرفت و با غم او را نگاه کرد. س  ه یرا گرفته بودند گر امکی که دور س  یی از هاسرب دنید

و   د یکوب  یدر، در را م  ی . از آن سود یدر دو  یو به سو  د یمعشوقه اش دلش لرز ی صدا دنیزاد با شنی. پرد یکش ی دست نمزدن  

 !  د یرس  ی نم یاو به گوش کس یصدا ی کرد ول ی باز شدن در التماس م یبرا
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آن ها را کنار   د ی به سرباز ها رس  که   یشتافت. زمان زادیاتاق پر ی به سو امکیس  ادیفر دنیکاخ بود با شن ی راهرو یکه در انتها  ریوز

  ایرا صادر کند  امک یحال حکم مرگ س  د ی دانست با ی ! نمد یچک ی و از کمرش خون م  ستادهیکه پشت به او ا د یرا د   امکیزد و س 

 ها رفتنشان را امر کند.   بازاو دل بسوزاند و به سر یبرا

دو زانو   ی بر رو امکیدخترش را! س   ی  هیگر   یرا و صدا  شدن در دهیکوب یصدا د یشن ی او م کن یبود ل امکیتوجه شان به س  همه

 گفت:  کنیبه سربازان نداد ل  یحکم مرگ   ر ی. وزد یچرخ گرید  یینتوانست به او نگاه کند و به سو گریافتاد. بابک د  ن یخود بر زم ی

 سربازان بروند. گریدو نفر او را به زندان ببرند. د -

  ی را نگاه م امکیس  هی بود و با غم و گر ستادهیان از آنجا دور شدند. تنها بابک آنجا اسرباز گریرفتند و د امکیس  ی سرباز به سو دو

  رون یخود را به ب  زادیپر کنیرفتن به اتاق دخترش دو خواجه را کنار زد و قفل در را باز کرد تا داخل شود ل ی برا ر یکرد. وز

در آن حال خود را   امکیس  دن یکه غرق در خون بود! با د یمکایبا تعجب به س  زاد یکرد و پر  یاو نگاه م هبا تعجب ب  ریانداخت. وز

 گفت:   دهیو ترس  ستادیآن ها ا یبه سربازان رساند. جلو

 گذارم.   یکشت! من نم د ی. او را خواهد یگذارم او را با خود ببر ی نه، نم -

که به او   نیاز ا شیپ کن یاشتند لگام برد زاد ی پر یآنجا را ترک کرد. دو خواجه به سو نینداشت خشمگ  دن یتوان د گر یکه د  ریوز

 :دند یبابک را شن یبرسند صدا

 . د یبانو نرو ی به سو -

 از آن ها گذاشت و گفت:  یکی  ی او را نگاه کردند. بابک به کنار سربازان رفت. دست خود را بر شانه  ران یها ح خواجه

 ؟ یرا رها کن   امکیس  ی شود لحظه ا ی م -

 سر تکان داد و گفت:  سرباز

 . میدستور دار  ری ما از وز -

 . د یبانو برود سپس او را گرفته و به زندان ببر ی تا به سو د یاو را رها کن  ی! فقط لحظه ا د ی او را نبر می گو ی ه نممن ک -

 اشاره کرد و گفت:  امکیبه س  بابک

 تواند فرار کند؟  ی! او مد ینیبب -
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کرد   ی که خورده بود هر لحظه توانش را کم م  یر یاشت! تبلند شدن ند  ی نا گر یافتاد. د نیرا رها کردند و او بر زم  امکیس  سربازان

را قاب گرفت و   امکینشست، با دستانش صورت س  نیبر زم  د؛یاو دو یبه سو  زادیرفت. پر  یاز حال م گر ید ی تا لحظه ا د یو شا

 سپس او را در آغوش گرفت.  

شد چه برسد به بابک   ی ت سنگ هم آب مدو در آن حالآن  دن ی! با دختیر ی م امک یقطره قطره بر صورت س  زاد یپر یها اشک

  ده یسرش را باال گرفت و آرام و بر امکیخورد. س  یهمه غم تکان م   نیا دنیاز سربازان از د  یکی  ی  ی شانه ها ی نازک دل! حت

 گفت:  دهیبر

 تو را، دوست دارم!  شهیبماند که، من هم ادت ی زاد، یپر -

 گفت:   هی گذاشت و با گر  امکیدهان س   یدستش را بر رو  زادیپر

 نگو!  امک، ینگو س  ی زیچ -

او را با پشت دست پاک کرد و با نفس   یخود برد. اشک ها اریصورت  یرا کنار زد و سپس دستش را به سو  زاد یدست پر امکیس 

 دردناکش گفت:  یها

 ! دمزا یپر زیدهد. اشک نر  یحکم مرگ مرا م ت،ی اشک ها کنیل  کن،یمرا نخواهد کشت، ل ریو شمش ر یت -

و از حال   ختی از چشمش فرو ر ی قطره اشک امکیاو گرفتند و بلندش کردند. س  ی بود. سرباز ها دست ها امک ین س زمان برد  گرید

خواجه ها دستان او را گرفتند و   کنیاو برود، ل ی و بلند شد تا به سو د ی کش  ادیفر  زادی پر امکیس  یچشمان بسته   دنیرفت. با د

 شدند.   ودمانع از رفتن او به کنار پادشاه خ

  شتر یکه ب  یداشتند، با فاصله ا  یکه سربازان بر م   یکرد از دست خواجه ها رها شود. با هر گام ی م یو سع د یکش  یم  ادیفر زادیپر

افتاد.   نیناالن بر زم زاد یشد! سرباز ها رفتند و پر یو باز زنده م  مردیم  اد یدر دست خواجه ها با هر فر  یشد، دختر  ی م شتر یو ب

کرد. بخت   یخود نگاه م  یدر چشمانش فقط به رو به رو  یبا اشک ها زادیفته و به اتاقش بردند. پراو را گر  یخواجه ها دست ها

 تر بود!   رهیکه بر تن داشت هم ت ی ا ره یت  یاو از جامه  

کاخ   ی به سو د یرس  اطیکه به ح یشد. زمان اط یرفت و وارد ح نییرا پاک کند به پا ش یکرد اشک ها  یم  یکه سع یدر حال  بابک

  سیاز سربازان و خادمان سراغ بات ی ! در کاخ اصلردیمیدر آن زندان م امکیبگذرد س  ی دانست که اگر کم ی تند کرد. او مپا یاصل

را برگرداند. بابک به    شیبابک را نگاه کرد و سپس رو نیغمگ  س ی. باتکرد دایپ ی کاخ اصل ی  نهرا گرفت و باالخره او را در آشپزخا

 التماس کنان گفت:  د یکش  یاز آشپزخانه م  ی را به گوشه ا سیکه بات  یالاو رفت، دستش را گرفت و در ح یسو

 ! ازمندمیشما ن ی اریبه  -
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 کرد و کالفه گفت: یاخم سیبات

 برو.  نجایکنم، حال از ا  یاریرا  امک یتوانم س  یمن نم -

 گرفته گفت: یی را محکم تر فشرد و با صدا س یاو را رها نکرده بود دست بات شیکه هنوز بغض در گلو یدر حال  بابک

 ! ردی میاو م ی نکن ی! گر کار یکن ی اریاو را  یتوان یفقط تو م  -

 سوزاند من چرا دل بسوزانم؟ یخود دل نم یزنده نخواهد ماند. گر او برا  د یایب نجایدانست گر بار دگر به ا  یم  امکیس  -

  امک یکمک به س   کنیکمک کند ل امکیخواست به س  یخود هم دلش م  سیاو را نگاه کرد. بات گرید ی بدون گفتن سخن بابک

رفت. بابک به   رون ی و از آشپزخانه ب د یکار ها در شأن او نبود! دستش را کش  نی. اریکاخ و دستور وز  نیپا گذاشتن قوان ر یز یعنی

  سیبعد بات ی توانست به سرباز عاشق در آن زندان کمک کند. لحظه ا یم  زد یا قط کرد و چشمانش را بست. حال ف  ه یتک  وارید

 سکه داد. آن سرباز گفت:  یاز سربازان زندان مقدار  ی کیوارد کاخ دوم شد. به  یه پزشکهمرا

 ورود دهم!   یتوانم به شما اجازه   یمرا باور دارد و من نم  ر یوز کنیدوست دارم، ل اریکه من شما را بس د یدان  یسرورم م  -

 از او سر بزند! رو به آن سرباز گفت:  ییکار ها نیسرباز چن  کیکرد بخاطر  ی فکر نم  چیسرش را با تاسف تکان داد. ه سیبات

 ! ردیمیبه زندان روم او م ی اش دهم. گر نگذار یار یخواهم  یدهم فقط م  یخواهم او را فرار ی من که نم -

به   زه یبهت زده سرباز و بابک ن سی. باتد ی بر سر سرباز کوب زه یبا پشت ن یباز هم سرش را تکان داد. در همان لحظه شخص  سرباز

 کشاند گفت:  ی که به داخل زندان م  یکرد. بابک دست او را گرفت و در حال  یرا نگاه م دست

 در خطر!  امک یزمان کم است و جان س  م،یبهت زده شدن ندار ی برا ی حال زمان -

کند   نتوانست نگاه س ی. باتد یچک یافتاده بود؛ بدنش عرق کرده و از صورتش آب م  نیشکم بر زم یکه بر رو دند یرا د  امکیس  آنها

 خود را برگرداند. پزشک رو به بابک گفت:  ی و رو

 را از تنش بکن.   امکیس  یکنم تو جامه   یها را آماده م  لهیتا من وس  -

نبود. بابک جامه اش را در آورد   امک یکس حواسش به س   چیشتافت. در آن زمان جز بابک ه امکیس   ی سر تکان داد و به سو بابک

آنها بازگشته    یبه سو سیگام برداشت و کار خود را شروع کرد. حال بات امک یس  یزشک به سوشکم خواباند. پ ی و باز او را بر رو

 به دست بابک داد و گفت: د یسف  ی که پزشک کار خود را تمام کرد پارچه ا ی . زمانکرد ی پزشک را نگاه م ی نبود و با نگرا

 . یزخمش را بپوشان د یرا به دور کمرش ببند، با نیا -
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همچون بابک و   یخوشبخت بود چون دوست یلیخ امکیهمراه پزشک از زندان خارج شدند. س  سیبات سر تکان داد و  بابک

توانست جان او را نجات دهد. بابک پارچه را چند بار دو کمر    ینبود بابک نم سیاگر بات د یرا داشت! شا س یهمچون بات ی دلسوز

 از زندان خارج شد.  او را برتنش کرد و  یچرخاند و سپس محکم گره زد. باز جامه   امکیس 

از آنها درخواست   ی آشپزخانه رفت و در ظرف یبه سو  عی او نبود. بابک سرهم حواسش به  یافتاده بود و کس ن یزم ی سرباز هنوز رو

زندان تاخت. کنار در زندان زانو زد و سرباز را در آغوش گرفت. بار ها به   ی که ظرف را در دست گرفت به سو یآب کرد. زمان

 آمد!   ی سرباز به هوش نم کنیاو آب زد ل صورت و دست

ست که در همان لحظه سرباز چشمانش را باز کرد. بابک به اهورا مزدا هزاران بار درود فرستاد و  دان یکار خود را تمام شده م  گرید

نفس   د یدر زندان درا  امکیکه س   یخود بلند شد و به داخل زندان رفت. زمان یاز جا دهیبا لبخند سرباز را نگاه کرد. سرباز ترس 

 بازگشت. بابک او را نگاه کرد؛ دست را بر شانه اش گذاشت و گفت:  ود خ یو به جا د یکش یقیعم

  یامر او را به جا یکه تو نتوانست نیاز ا  ر یوز  رایز یی نگو ی زیچ ر یکه به وز دوارم یهنوز درون زندان است. ام  امکیکه س  ی د ید -

 ند!  ک ی شود و تو را مجازات م یم نیخشمگ  ی آور

به شهر خود رفته بود و   زادیدر کاخ گام برداشت. برادر پر ی بر لب به سو یک با پوزخند هول شده سرش را تکان داد و باب سرباز

چگونه   کنیبفرستد، ل سفون یرا به ت   زادیسخن پسرش افتاد که به او گفت پر ادیکرد.  یم  شهیدخترش اند  ی تنها برا د یبا ر یحال وز

 کند؟  دخترش را از خود جدا 

  ی خود بلند شد و به سو یکرد! از جا یهم او را نابود م  نیاق در چه حال است و همدانست که فرزندش درون آن ات ینم حال

  ر یبود. وز  ده یتخت پشت به در خواب یبر رو  زاد یخواجه ها را کنار زد و داخل شد. پر د یکه به اتاق رس   یرفت. زمان  زادیاتاق پر

 گذاشت و شروع به نوازش کرد.  زاد ی. دستش را بر سر پرشستت او نتخت رفت و پش ی به سو نیغمگ 

 (  سیاز مه ی)رمان

که افتاده را،    یماندن را نداشت! چشمانش را بسته بود تا فراموش کند هر اتفاق   داریب یحوصله    گر یخواب نبود فقط د زادیپر

درون    شه یافتاد که هم یم امکیس شتان دست  انگ  ادی! با هر نوازش پدر امکیس  ادیچشمانش را بسته بود تا غرق شود در 

همانطور که او را نوازش   ستیخواب ن زادیپر د ی که فهم  ری . وزختیچشمش فرو ر ی  شهاز گو یشناور بودند. اشک شیموها انوس یاق

 کرد گفت: یم

در   نیکه افش ی نزما ابد؟یساده شود و آرامش را در آن سرباز ب یدخترم کم گذاشتم که او عاشق سرباز ی برا ی زی من چه چ -

 !دمیآشفته ند  نیآغوش مرگ فرو رفت هم تو را چن

 را گرفته بود گفت:  شی که بغض گلو   یتوانست تحمل کند! در حال  ینم کنیخواست سکوت کند ل ی م زادیپر
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 شود پدر؟  ی از تو کم م ی زیچه چ -

 د و ادامه داد: در چشمان او نگاه کر د؛یپدر چرخ ی به سو زاد یربا تعجب به دخترش چشم دوخت. پ ریوز

 با دختر تو خوشبخت شود؟  یشود گر سرباز یکم م  ی زیچه چ -

 اخم کرد و گفت:  ریوز

 است! رانشهریا ر یرفته که پدرت وز  ادتیتو انگار  -

 انداخت و گفت:  نییخود بلند شد و در کنار پدر نشست. سرش را پا ی از جا زادیپر

 من بود!   یگم شده   امکیه من درون آن آرامش خود را گم کرده بودم. س ک  ی هست یرانشهریا ریتو وز  کن ینرفته پدر، ل دم ای -

 دخترش گذاشت. به چشمان قرمز او نگاه کرد و گفت: ی دستش را بر شانه   ریوز

 که نگهبان خان شاهزاده است!  ی شو ی همسر سرباز یتوان  ی تو نم کنیکنم ل  یم دای تو پ ی همسر را برا نیبهتر -

  چیه امکیکرد؟! من جز س  د یخواه دای من همسر پ ی که برا د ییگو  یخواهم، شما به من م  یمجهان را ن امک یمن بدون س  -

 نخواهم. 

 گفت: ادیبرداشت و با فر زادیپر یشانه   ی شده بود. دستش را از رو نیخشمگ  گرید  ریوز

 سرباز؟ کی  یآن هم برا ؟ یآور یسخن من سخن م  یبر رو  -

 به چشمان پدر نگاه کرد و گفت:  زادیپر

 دهم!   یجان هم م امک یس  یبرامن   -

خود بلند   یسرباز! از جا ک یگرفته بود، آن هم بخاطر  ده یسرباز سخن او را ناد کی از خشم سرخ شده بود! دخترش بخاطر  ریوز

 چرخاند و گفت:  زاد یپر ی در را باز کند سرش را به سو  نکهی قبل از ا  کن یدر رفت ل ی شد و به سو

 ؟ یرو  ی هم م سفونیسرباز به ت کی بخاطر  -

لحظه خنده اش قطع شد و   کی کرد. در  یو پدر خود را نگاه م  د یخند  ی بلند م یکرد. با صدا دنیشروع به خند  اد یاز غم ز زادیپر

 گفت:   شدند! با همان حال آشفته ریگونه اش سراز ی بر رو شیاشک ها
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رادرم بر زبانت است پدر! چه شده؟  ب  یکند! سخن ها ی نم یدختر خود هم دلسوز  یبزرگ که به برا  ری سپاس فراوان بر وز -

  ی دربار! مگر نه؟ تو برا  یبا سرباز ساده   ری دختر وز ر یچقدر زشت است تصو ؟ی نیدخترت شرف تو را بر باد داده و حال شرمگ 

 روم.  یم  سفونی. تو غرور خود را نگهدار من به ت ستین یباشد پدر، سخن ؟ یبفرست سفون یمرا به ت یخواه  ی از غرورت م ینگهدار

را  شیکه پاها  ی! در حالستد یمقابل او با نیدخترش چن ی کرد روز ی فکر نم  چی. هد یرفت و در را کوب رون یبه ب نیخشمگ  ریزو

را انجام دهند و شب او را   زاد یرفتن پر یتور داد تا کار هاخود دس  یبه اتاق خود رفت. به سرباز شخص د یکوب ی م ن یمحکم بر زم

 کنند.  سفون یت یراه

شب در   یک یهمراه شدند. در تار زادیبا پر مه یچند ند  ری از کاخ قرار داشتند. به دستور وز رونیلسکه و سربازان بکا یاز ساعت پس

از کاخ گام بر   رونیب ی ها به سو مه ی! او را در آغوش گرفته بود و همراه ند د یدرخش  یفقط صورت هومان فرزندش م   زادیچشم پر

 داشت.   یم

که درون آن بزرگ شده بود! به کنار در نگاه   یکاخ بازگشت و آن را نگاه کرد. کاخ ی به سو د یرس  اط یح یکه به در ورود  یزمان

کرد. دل کندن چه سخت بود    یم  یدر دستش باز ی  زه یبا ن زد و یبود لبخند م ستاده یافتاد! حال اگر کنار در ا امک یس  ادیکرد؛ 

گام برداشت. با گام   اط یاز ح رون یفرستاد و به ب رون یند ب . نفسش را آه ماند یدر چرخ  یسو به ! چشمانش را بست و زادیپر یبرا

 که از کاخ خارج شده است.   د یپدر را د ند یکه درون کالسکه بنش نیاز ا شیپ کن یرفت ل یکالسکه م  ی آرام خود به سو یها

آغوش   ی برا ری وز کنیدر آغوش گرفتن او دراز کرد ل ی دستش را برا کی پدر رفت و  ی که در آغوشش خواب بود به سو  یهومان با

ال با ی ها یبا ابرو  زاد یهومان را از آغوش او کند. پر ر یدستش بر هوا مانده بود وز ک ی زادیکه پر یبود! در حال امدهیوداع به آنجا ن

 . بزاق دهانش را در گلو فرو برد و گفت: دکر  ی رفته پدرش را نگاه م

 پدر؟  یکن  ی چه، چه م -

 خود را بروز ندهد سرد او را نگاه کرد و گفت: کرد احساسات یم  یکه سع یدر حال   ریوز

 درست است؟  ،ی ده ی جانت را هم م امکیس  ی برا ی تو گفت -

 بار دگر لب به سخن گشود: ر یسرش را تکان داد. وز ج یگ زادیپر

 نخواهد آمد!  سفون یاز فرزندت هم بگذر. هومان با تو به ت یگر از جانت گذشت -

 تکان داد و در همان حالت گفت:  ناباور سرش را به چپ و راست زادیپر

 مانم!  ی. من بدون هومان زنده نم یکودکم را از من جدا ساز یتوان  ی پدر! نم ی توان ی تو نم -

 من هم جانت را گرفتم!  ،ی ده ی آن سرباز جانت را هم م ی ابر ی تو گفت -



 رانشهر یا یگمشده 

90 
 

کرد کودکش را از پدر   ی سع زادی پرکرد.   یبر لب گذاشته و دخترش را نگاه م  ی در ظاهر پوزخند  ی سوخت ول ی از درون م ریوز

کرد تا از   یتقال م  زادی د. پرو به درون کالسکه ببرن رند یاشاره کرد که او را بگ  مهیبه عقب گام برداشت و به دو ند  ر یوز کن یل ردیبگ 

 شد.   ی هر بار از فرزند و پدر خود دورتر م کنیل ابد ی ییرها مه یدست آن دو ند 

او را به درون کالسکه   ر یو با دستور وز  یرحم چ یها بدون ه مهیند  ی کرد که او را رها کنند ول یها التماس م  مه یبه ند  ه یگر با

رفت   زادیرفت! پر زاد ینشسته بود و دست او را گرفته بود. کالسکه به راه افتاد و پر مه یند  کی  زادیپر ی بردند. درون کالسکه هر سو 

  یرفت در حال زاد یکه هومان خواب بود و پر  یرفت در حال زاد یده بود! پرش  لیتشک ی بار بغض نیاول یبرا  درپ ی که در گلو ی در حال

کودک را به    د یکه به کاخ رس   یرفت و زمان اط یکه هومان در آغوشش بود به داخل ح  یدر حال ری در زندان بود. وز امکیکه س 

 ! د یرس   ی م ی او به گوش کس ی. کاش صداد یکش  ادیفر  اریبس خودکه    یدر حال زاد یصدا رفت پر  یدستان شهبانو سپرد. چه ب

  امکیدانست که گر س  ی رنگ بود! م اهیاو در نظرش س  ی رو به رو واری کرد. د  یرا نگاه م  واریدرون اتاق نادم نشسته بود و د بابک

  یاکند تا او را برگرداند. با صد  ی خود تالش م م یبردند و فرزندش را از او گرفتند با همان حال وخ سفونیرا به ت زادش یبفهمد پر

کرد. از نظر آن ها جهان در آن زمان   یهم نادم او را نگاه م  سیدوخت. بات س یگرفت و به بات وارید   زباز شدن در چشمانش را ا

 تمام کرد!  ن ینچنیرا ا  امکیو س  زادیظالم بود که داستان پر  اریبس

 

 ماه و پانزده روز بعد:  کی

رفت.   امکیس  داریبه د ر یوز ی با اجازه بابک دو بار   م یماه و ن کی نی اگذشته بود. در  سفون یبه ت   زاد یاز رفتن پر م یماه و ن کی

که او نبود    ی. روزد یرا فهم زادش یاول رفتن پر داریدر زندان بود و او در همان د امک یبود که س  ی روز   نیدوازدهم دارید  نیاول

 آمد.   یزندان بر نمدر آن  امکیاز دست س  ی کار را یبود! ز ی و تار ره یروز ت  د در کاخ را متوجه ش  زادیپر

با سخنان بابک   کنیرساند ل ی خود را به قتل م یاگر بابک نبود او حت د ی! شاد یکوب ی کرد و بر سر و صورتش مشت م ی م  یخودزن

!  یالیخ ن یرود. چه خوب بود چن ی م زادش ی پر یخواهد آمد و آن روز به سو رونیب ی گفت که روز ن یآرام شد. بابک به او چن

گوشه   یاو انسان میماه و ن ک یکرد. حال پس از گذشت   یگوشش خوانده بود زندگ در که بابک  ییایبا رو و سه روز  یس  امکیس 

 و افسرده شده بود.    ریگ

که داخل    ی چشمانش را به فرد امکیکرد. در زندان باز شد؛ س  ی ها نگاه م وار یاز زندان نشسته بود و به د یصدا در گوشه ا  یب

 امکیصورت خود بسته بود داخل شد. س  ی که بر رو   یبا پارچه ا ر یرد. وزب  یبودنش پ ر یرد به وزآن ف یشده بود دوخت. از جامه  

او افتاد و جامه اش را گرفت. با بغض   یبه پا د یکه به او رس   یاو رفت. زمان یبلند شد و به سو  دخو  ی با عجله از جا ر یوز  دنیبا د

 گفت: 
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دل   نی نچنی گر ا  د،یبفرست سفونیاو به ت ی ابازگردد. من را به جا زاد یپر د ی! بگذارفتمی شما م یکنم، به پا  یالتماس م ری وز -

 کنار هومانش باشد.  زادیپر د یبگذار کنی! لد یشود گردن مرا بزن ی شما خنک نم ی سوخته 

گذاشته بود او را بلند   امک یس  یکه دست بر شانه ها ی . خم شد و در حالد یخود را کش یبه عقب برداشت و جامه   یگام  ریوز

 لرزان گفت:  ییقرمز و صدا ید. با چشمانکر

 آمده است. زاد یپر ز، یخود برخ ی! از جافتد یب  ریوز  یبه پا د یگستاخ چون تو که نبا  یسرباز -

ه  هم او همراه شد. ب امک یدر بازگشت و س  ی به سو ر یاو را نگاه کرد. وز ی خود بلند شد و با خوشنود یبهت زده از جا امکیس 

 در کاخ دوم رفتند.   ی اتاق ی برود! با هم به سو زادی خواست هر چه زودتر به کنار پر یفقط م  رای نبرد ز ی پ ریقرمز بودن چشمان وز 

  زیچ چیصورت خود را با پارچه پوشانده بودند. ه یدم در اتاق جمع شده بودند و برخ ی ادیافراد ز  د ی به اتاق رس  امک یکه س  یزمان

دست او را گرفت.   س یگام مانده به درون اتاق بات ک ی یاتاق تاخت ول  یبه سو  ی . با خوشحالزادش یپر دنیاو مهم نبود جز د یبرا

هم نشد.   سی ل باتمتوجه حا  زادیپر دن یاز شوق د امک یرا نگاه کرد. چشمان او هم قرمز بود! س  سیبا تعجب به عقب برگشت و بات

 که گرفته بود گفت: ییدستش را بر دست او گذاشت و با صدا

 آمده است!   زادم یشوم؟ پروارد  ی گذار ی چرا نم -

اتاق بود اشاره کرد و   یکه در انتها یجان یگام به جلو برد. به جسم ب  کی و او را  د یرا کش امکیچشمانش را بست. دست س  سیبات

 گفت: 

 آنجاست. زاد یپر -

که به   یست زماندان  یهنوز هم دست او را گرفته بود چون م سینگاه کرد. بات سیبا تعجب اول به آن جسم بعد به بات امکیس 

جان نگاه کرد که   یبه صدا در آمده بود! به آن جسم ب یدرون گوشش سوت امکیخواهد شتافت. س   زاد یپر ی به سو د یایخودش ب

کنار او نشست و   س یافتاد. بات نیبلند پرتاب شده بر زم یصخره ا  یمد انگار که از رو که به خود آ ینبود! زمان زادش یپر هیشب چیه

 ت: در گوشش آرام گف

 آورده اند! نجای جانش را به ا یطاعون گرفت. حال جسم اب سفون یدر ت -

جانش   یدلبر ب ی کرد به سو  یخود بلند شد و سع یلحظه از جا  کیکرد. در  ی را نگاه م زاد یداد و پر ی سرش را تکان م امکیس 

 بلند گفت:  یفته بود با صدارا گر امکیکه س   یگذاشت حرکت کند. در حال ی دست او را گرفته بود و نم س یبات کنیرود ل

 ! یریمیطاعون گرفته و م  یگر تو هم به کنار او برو  -
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  امک یس  گریاشاره کرد تا به او کمک کند و سرباز دست د ی پسر را نداشت به سرباز نیتوان نگه داشتن ا ییکه خود به تنها سیبات

بلند سر داد   ی ادی! فرد یبار ی. از نگاهش آتش م ابد ی ییکرد از دست آن ها رها ی م ی داد و سع ی خود را تکان م امکیرا گرفت. س 

 .  زدو آن سرباز را کنار  س یو بات

دو   امکیقرار داشت. س   کرش یپ یبر رو  یبود و پارچه ا  نیزم یجان او بر رو  ی . جسم بد یدو  زادیپر ی داخل اتاق رفت و به سو   به

که نظاره گر تمام اتفاق ها   ر ی! وزند یرا بب زادش یرچه پرآن پا ریز د یترس  ی . مد یپس کش کنیپارچه آورد ول ی بار دستش را به سو

 آورد و داخل اتاق شد.   نییسرش را پا نیبود غمگ 

دستش   نباریرا. ا نیزم یجان رو  یسرش را چرخاند و او را نگاه کرد و سپس باز جسم ب ریوز  یگام ها  یصدا دنیبا شن امکیس 

  دهیرس  امکیکه به س   ریشد! وز  انینما د یرنگ و سف یب  زادی پر یبایورت زآن جنازه برداشت. ص  یو پارچه را از رو د یرا پس نکش

 ن گشود: که در گلو داشت لب به سخ ی او گذاشت و با بغض ی شانه  یبود دستش را رو 

 . ریفاصله بگ   زادی از پر ی خواهد کرد، کم ت یبه تو هم سرا ی ماریب -

او دراز کرد و   ی تر شد. دستش را به سو کی و به معشوقه اش نزد گرفت  ده یرا نشن ر یکرد. سخن وز ینگاه م  زادیبه پر جیگ امکیس 

  یتلخ سرش را کج کرده بود و او را نگاه م  ی با لبخند  امک ی! س د یکش ینفس نم  گر یکه د  یزاد یرا نوازش کرد. پر زادش یصورت پر

از چشمانش فرو   ی کچشمانش را بست و قطره اش  امکیرا فشرد. س   امکیس  ی شانه  ریشد که مرده است! وز ی کرد. باورش نم

 گفت: اد یرا پس زد. بلند شد و با فر ری! دست وز د یدفعه ترک  کی  ی. همانند بمبختیر

پس   ند یتواند مرا بب ینم گر ی! دد یخوشنود باش  د یسرباز همراه شود، پس با کیتواند با  ی رتان نمدخت گر ید د؟ یدار ی حال خوب -

 !د ی خوشنود باش  د یپس، پس با د یآ ی عشق بر نم نینگه داشتن ازنده  ی از دست من برا یکار  گر ی! دد یخوشنود باش  د یبا

درونش   یآتش  یی رنگ او گو ی صورت ب  دن ینشست؛ با د زادیکنار پر امک ی. س ختی ر یدوخته بود و اشک م  ن یچشم به زم ریوز

 چرخاند و گفت: ریوز  ی سوزاند! باز هم سرش را به سو یشد و تمام جسمش را م  یشعله ور م 

  یمار یرا ب زادیآورد؟ پر ی دور از فرزندش دوام م  زادی که پر د یکرد شهیچگونه با خود اند  د؟یخند  یچرا نم د؟ یتسیچرا خوشنود ن -

 از فرزندش کشت!   ی نکشت، دور اهیس 

همانند   گرینبود! د ی گستاخ خبر امکیاز آن س  گری. کوه غرورش شکسته بود و دختیفرو ر امکیاشک دوم هم از چشم س  قطره 

نتوانست خوددار باشد؛ ابر شد چشمانش،  گریکرد. د  ینگاه م زادیبه پر دهیخم یو کمر  نییپا یبود بلکه با سرگذشته سرش باال ن

  یکه م  ییاز شانه ها کنیل  د یرس  یاش به گوش نم ه یگر ی. صداختی گونه اش فرو ر  ری وو آرام آرام بر ک شیشد اشک هاباران 

نگاه کرد و با همان   شیرو به رو وار یکنترل کند. به د  یکرد خود را کم  ی و سع  د یکش ی قینفس عم ر یبود! وز دایپ زیهمه چ د یلرز

 لرزان گفت:  یصدا
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گشتند، متوجه شدند او آبوستن)باردار(   یم  یبدحال ن یا لیبد حال شده بود و به دنبال دل زادیکه پر  یگفت زمان  یپزشک م  -

 شب او به خاطر طاعون به آغوش مرگ رفت.  یکیپس از تار کنیاست. ل

 را نگاه کرد. بزاقش را در گلو فرو برد و گفت:  ری چشمانش را باز باز کرد و بهت زده وز امکیس 

 ! م؟یداشته ا  ی فرزند   زادی من و پر ی عنی -

 با درد سرش را تکان داد و گفت:  ریوز

  زادیمان هم پردادم. در آن ز   یبرود و به سخن پسرم گوش فرا نم سفونی گذاشتم او به ت  یشود نم یم  ن ینچنیدانستم ا ی گر م -

 زنده بود و هم خوشنود! 

را در آغوش گرفت.    زادیزدن! خم شد و پر ادیتمام شد و شروع کرد به فر کباره یآرامَش به  ی  هی . گر د یشن ی نم گرید امکیس 

کرد و با هق هق    کینزد زادیرا به گوش پر ش یچه زنده بماند؟ لب ها  ی او برا ستیمعشوقه اش ن  ی مهم نبود مردن! وقت  شیبرا

 گفت: 

خواهد ما در کنار   ی است. او هم م مانیپش  که پدرت هم  ن یمجازات نکن! بلند شو و بب  نینچنی! پادشاهت را ازادمیبلند شو پر -

 .میهم باش 

باز هم سکوت نکرد و شروع به   امکیکردند. س  ی م ه یگر ری وز ی بودند خون بود و پا به پا ستاده یاتاق ا رون یکه ب  یتمام کسان  دل

 خود کرد: ی بانوسخن گفتن با 

  یکه تو م  ی خواهر فرستاده، فرزند  کیهومان  ی برا زد ی! بلند شو امیکن  یاز او نگهدار د یکه با میدار  یفرزند  زادم،یبلند شو پر -

 !یخواست

که    یسوزان ی . آوا د یشن ی را م امکیهق هق س  ی بار بود که صدا نیاول ینتوانست تحمل کند و از آنجا دور شد. برا  گرید سیبات

  شانیلرزان از خاطره ها  ییو با صدا ختیر  ی گفت، اشک م یم شانیاهایاز رو زاد یدر گوش پر امکیسوزاند! س  ی را هم م زدیادل 

 گفت!   یم

بابک نگهبان زندان   نبار یا کنیکه چشم گشود باز او را به زندان  برده بودند ل ی گوشه افتاد. زمان  کیحال  یکرد که ب   هی گر ی آنقدر

  یشد که م  ده یدر شن  یبابک از آن سو  ی کرد. صدا ی باز نم یکس  یول د یکوب ی در رفت. در را م یو به سو  بلند شد  امک یبود. س 

 گفت: 

 کنند. دایپ نیقی تا به طاعون نداشتن تو  یدر زندان بمان د یرا با یچند روز  کنیل ،یمجازات به زندان ابازنگشت ی تو برا -

 زد و گفت:  اد یفر امکیس 
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 خواهند برد! باز کن در را. را به دخمه   زادمیحال پر -

کند.   ی نتوانست کار امکیرا به دخمه بردند و س  زاد یجان پر یچشمانش را بست. جسم ب نیو غمگ   ستادیصدا کنار در ا یب بابک

او   ارنبیا کنیرا از او دور کردند، ل  زاد یشود. آن ها باز هم توانستند! باز هم پر ارش یو مانع از بردن  ردیآن ها را بگ  ی نتوانست جلو

 فرستادند.  شتبدون بازگ ی را به سفر

که آزاد شد همه با ترس و تعجب   یشرکت کند! زمان زادی نتوانست در مراسم پر یدرون زندان بود. او حت  امکیماه س  ک ی حدود

آن  حال تندرست مقابل  کنیاو را در آغوش گرفت! ل یکه بر اثر طاعون مرده بود رفت، حت   یکنار زن  امکیکردند. س  ینگاهش م

 سرباز ساده نبود.   ن یا رگم  زدیا یخواسته   ایاست. گو ستادهیها ا

با عجله   نیهم ی برا د یترس   یطاعون م یمار یب تیهنوز از سرا کن یاو خوشنود بود ول دنیاتاق خود و شهروز رفت. شهروز از د به

کرد. بزرگ شاه    یاطراف را نگاه م یحس چینگاه مردم به او. بدون ه  یمهم نبود حت امکیس  ی برا زیچ  چ یه گریاز اتاق خارج شد. د

 . ستد یباز هم کنار در با امکی شد س  ی راض ریخواهد اما با اصرار وز ی در کاخ نم ینگهبان یاو را برا  گر یه دگفته بود ک

برگشته   زیرا کرد. حال همه چ  امکیس  ی  فه ی برطرف کردن آن مظلومانه از شاه درخواست وظ یداشت و برا یعذاب وجدان ریوز

کرد،    یبه شهبانو اخم نم گر ید د،یخند  ینم  اطیاش در ح مهیهمراه ند  گرینبود؛ د گر ید زاد ی! پرزادی به حالت اول خود جز پر بود

 کرد!   یتالش نم امک یبا س  انهیمخف دارید  یبرا  گریو د  تگرف یکودک خود را در آغوش نم گرید

شب چلّه   ینداشتند. او حت ی برگ گریپوشانده بود و درختان درا  ن یرا نگاه کرد؛ برف زم اطیاتاق کوچکشان ح یاز پنجره   امکیس 

بر لبانش نشست. تنها  یخانواده اش لبخند  ادیشب دراز را کنار آنها باشد. با  ن یپدر و مادر خود برود و ا دنیهم نتوانست به د

 خانواده اش بود.   ادیشد لبخند بزند  ی که باعث م یزیچ

کرد.   یبود و با لبخند او را نگاه م ستادهیپشت سرش ا س یبه عقب نگاه کرد. بات دهیس شانه اش نشست تر ی که بر رو  یدست با

کرده بود! در   ی پدر امکیس  ی کاخ برا نی در ا  سیدست او گذاشت. بات  یچرخاند و دستش را بر رو   سیبات ی خود را کامل به سو

لب   سیکرد. بات یزد و با او نرم رفتار م   ی لبخند مبه او  ستاد یا یقابل آنها مم  ستوارکرد و محکم و ا ی که به همه اخم م یحال

 گشود و گفت: 

 حال زمان ابازگشت است. امکیبلند شو س  -

 و گفت:   د یکش ی را نظاره کرد. آه اطیباز ح امکیس 

 ! ند ینتوانست برف زمستان را بب یاو حت -

. دستش را پس  ند ی بب نیده و اندوهگ غم ز نینچنیهمانند کودکان را ا گوش یخندان و باز شهیپسر هم نیتوانست ا  ینم سیبات

  امکیاز اتاق خارج شد. س  امکیبه س  یدر گام برداشت و پس از نگاه   یقفل کرد. به سو  گریکد یو دستانش را از پشت به  د یکش
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ه کنار در رفت. تا شب همراه شهروز کنار در  پنجره بلند شد و بعد از بر تن کردن جامه اش ب  ی از جلو  ی پس از مدت کوتاه

 شد. نی. آن شب شاهزاده به اتاق خود بازنگشت و پادشاه هم از نبود او در کاخ خشمگ دند ستایا

  کیهمانند  تیکن رفتار و کار ها یپس سع  ی شو ی من پادشاه م  یبه جا  ندهیبزرگ بار ها به او گفته بود که تو در آ شاپور

  ی خلوت م ی *خانه ایاه با دوستان خود به م* توانست همر ی داد و هر زمان که م  یداد گوش فرا نممهر کنیباشد! ل نیجانش

  ی گریشکل د یکرد بودند و با آن زنان خوشگذارن  یکه مادرش انتخاب م  یاز زنان باتریز  اری*خانه بسی رفت. از نظر او زنان م*

 او فرستاده است.   بی تعق ی را برا یدانست پدر کس  یداشت! مهرداد در حال خوردن ش*ر*ا*ب بود و نم

بود.   دار یدرون کاخ به خواب رفته بودند و فقط شاپور بزرگ ب یت ها در اتاق خود به خواب رفت. تمام انسان هاپس از مد  امکیس 

  کبارهیرا به  انیساسان ی شد سلسله  یپادشاه م نده ین خود. گر او در آپسر نادان و خوش گذرا نیبود که چه کند با ا  شه یدر اند 

 شد!  یم  لیتبد  رانشهریبه و رانشهریو ا  ختیر  یفرو م

  ی و دختر د یخود احساس کرد؛ به سمت راست چرخ ی بازو ی را بر رو یا  ینیصبح با سردرد از خواب نازش بلند شد. سنگ  مهرداد

و سر آن دختر محکم به تخت خورد. شاهزاده در    د یاو خوابش برده است. بدون توجه به او دستش را کش ی که سر بر بازو  د یرا د

 رفت.   رون یخود به ب ی جامه  دن یبلند شد و پس از پوش  ودرهم شده بکه صورتش از درد سرش د یحال

راه شاهزاده احساس  ان یرج شدند. در م*خانه خایبود. با هم از م  ستادهیاش آتروپات تا صبح کنار در منتظر او ا یشخص سرباز

او   د یفهم  ی انه آمده بود، چه کس*خیسرباز به م  ک یمردمان و تنها   گرید ی او که با جامه  کنینظاره گر او است. ول یکرد کس

 شاهزاده است؟  

  ند ی. منتظر بود تا ببستادیا ی و داخل شدند او گوشه ا  دند یکه به کاخ رس   یسرباز کنارش دستور داد تا تند تر گام بردارد. زمان به

برده   یبه شاهزاده بودن او پ بود که  یمعمول ی فرد ی عنیآمد  یاگر نم  رای . زد یآ ی نم ای د یآ  یکه به دنبال آنها بوده به کاخ م یکس

 پدر است.  یاز فرستاده ها یکی  یعنیشد  یو اگر وارد کاخ م

که   ی. زمان د یپدر او را ند  ی پنهان شد و فرستاده  ی واری. شاهزاده پشت د ستیشخص وارد کاخ شد و به اطراف خود نگر آن

شب گذشته اش او را   ی که چه کند تا پدر برا د یشیزد و با خود اند  ی بزرگ شاه از آنجا دور شد شاهزاده پوزخند  یفرستاده  

 مجازات نکند.  

است. با تعجب   ستاده یکه باز کنار در ا د ی را د امکیس  د یکه به اتاق رس   یداشت. زمان ی د گام بر ماتاق خو یفکر بود و به سو  در

را باال انداخت و   ش یگرفته؟! شانه هاطاعون ن یبود که پس آن همه اتفاق هنوز زنده مانده و حت یچه انسان گر ید نینگاهش کرد؛ ا

 داخل اتاق شد.  
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خود نشست. با دستانش سرش را   زیه شاهزاده نشد. مهرداد به داخل اتاق رفت و پشت مبود و متوجه نگا ی گریدر جهان د امکیس 

  دنیخل شد. با داش در زد و پس از گرفتن اجازه دا یکرد. سرباز شخص   ینم دایپ ی راه کنیگرفت و به دنبال راه چاره گشت ل

 شاهزاده در آن حال گفت: 

 است؟ شهی در اند   نینچنیبزرگ ا رانشهریا یچه شده که شاهزاده   -

 سرش را باال گرفت و گفت:  مهرداد

 را به دنبال من فرستاده است.  یپدر شب گذشته انسان -

 را باال انداخت و گفت:  شیابرو ها سرباز

 د؟ یداند به کجا رفته بود  یحال م  ی عنی -

 آمده بود گفت:  ادش ی ی شد. سرباز که موضوع رهیخود خ ی سرش را تکان داد و به کتاب رو به رو هزادهشا

 است؟  ستادهیکه اباز هم کنار در ا  د ید یسرباز پر دردسر را د نیشاهزاده، ا -

 ام. دهید  یآر  -

 به فکرش آمد و بلند گفت:  یز یدفعه شاهزاده چ کی

 ! دمیفهم -

 جناب؟یرا عال ی زیچه چ -

 پدر ببرم.  ادیکه چگونه شب گذشته را از   نیا -

 چگونه؟   -

 . د ید ی خواه -

  ی تاالر قصر رفت؛ م ی بر تن کرد. آراسته سرش را باال گرفت و از اتاق خود خارج شد. به سو بایز  ی بلند شد و جامه ا شاهزاده

کرد. شاپور   م یتعظ  د ید یر تخت پادشاهکه او را نشسته ب  یشاپور دوم رفت و زمان ی دانست که پدر در آنجا حضور دارد. به سو

 به زبان آورد شاهزاده گفت:  ی که سخن  نیاز ا لرا با اخم نگاه کرد. قب بزرگ او

 .رانشهر یدرود بر بزرگ شاه ا -
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 لب به سخن گشود:   گریشاه سرش را تکان داد و با همان اخم او را نگاه کرد. شاهزاده بار د بزرگ

 از شما دارم پدر. یدرخواست -

 ش ماند. مهرداد گفت:سخن یشاه کنجکاو نگاهش کرد و منتظر ادامه   گبزر

 خواهم او سرباز من شود. ی . من از شما ممیشناس  ی را م  ستادهیکه کنار در ا  یهم شما هم من آن سرباز پر دردسر -

 ؟ی خواه یم  نیچه چن ی برا -

مرتکب شد که دست خودش نبود، معشوقه    ییا. او خطستیاست پدر. عاشق شدن دست خود انسان ن دهیکش  یار یبس یاو سخت -

توانم   یکند خوشنود خواهد شد. من دوست دارم تا آنجا که م  دایدست پ ی مرگ شد. حال اگر او به مقام باالتر م یم تسلاش ه

 باشند. یبه تمام مردمان بها بدهد تا مردمان هم از او راض  د یپادشاه با نیانش. جنمیدرون کاخ را خوشنود بب  یتمام انسان ها

داشت. حال   ی بر لب گام بر م یکرد و از تاالر خارج شد. با پوزخند  م یزد و سرش را تکان داد. شاهزاده تعظ ی لبخند  پادشاه

کرد که    یم  شهیبا خود اند  . شاپور بزرگد ی ایمهربان به نظر ب یخواست در چشم پدر انسان یاو مهم نبود فقط م  ی برا چیه امکیس 

شود.   یآماده م  یپادشاه یشود و برا ی او هم تمام م ی خور یبماند کم کم م نینچنیارد! گر پسر او اد ی چه پسر مهربان و دلسوز

 سرش را باال گرفت و گفت:  د ی رس  امکیکه به س   یاتاق خود رفت. زمان یمهرداد به سو

 کند.  یی فرستم تا تو را راهنما یوپات را مآتر  گر ید ی کم ،یپس تو سرباز من هست ن یاز ا -

دفعه او شد سرباز شاهزاده؟ مهرداد داخل اتاق شد و شهروز با   کی چه   ی برا کن یکرد. ل  یزده شاهزاده را نگاه م بهت امکیس 

 گفت:   امکیبه س  یخوشحال

 !امکیس  یفرخنده باد سرباز شاهزاده شد  -

کرد. در همان   ی مشهروز را نگاه  جیکه هنوز هم در بهت سخن شاهزاه بود و گ  یامکیرا در آغوش گرفت و لبخند زد. س  امکیس 

 زمان آتروپات به کنار او آمد و گفت: 

 . ایهمراه من ب -

داد و به او    ی م ح یوضانجام دهد را ت د یکه با یی سر تکان داد و با آتروپات همراه شد. آتروپات قدم زنان به او تمام کار ها امکیس 

آن هم   د یرس  جهینت ک یاز سخنان او فقط به  امکیتواند کنار شهروز بماند. س  ی و م ست ین یازیرا ن گریگفت که رفتن به اتاق د

کند! کاخ را دور زدند و باز به کنار اتاق    یباز زه ی تواند با ن  ینم گرید  یعن ی نیو ا رد یدر دستش بگ   زه ی ن ستین ی ازیبود که ن نیا

 گرفت و او را به درون اتاق فرستاد.  امکیرا از دست س  زه یبازگشتند. آتروپات ن 
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  ی شاهزاده برا  ی خنده بر لب آورد! کار ها امک یشده بود تا س  ی لیعادت کرد. مهرداد دل امکیده به بودن س ها گذشت و شاهزا روز

رفت و شب را با زنان   ی *خانه ها می شب ها همانند مردان خوشگذران به م* کن یاهزاده بود لبود؛ او ش  بیعج یسرباز کم نیا

 بزرگ!   رانشهریبود تا بتابد بر ا ستادهیخود ا یل آفتاب در جاهم گذراندند و حا باگذراند. آنها زمستان را   یدلربا م 

گندم، بر    یبر پا شد؛ بر ستون یاصل اط یم در حاز خشت خا ییاز جشن نوروز به دستور شاه ستون ها شیو پنج روز پ ستیب

ها را تا روز   نیند. اماش کاشت  یکنجد و بر ستون ی ذرت، بر ستون یارزن، بر ستون  ی بر ستون ره،یکاج  یعدس، بر ستون یستون

 .  دند یچ یششم نوروز نم

  اد یهومان باز  دن یکرد. او به کاخ دوم رفته و با بابک و هومان هم مالقات کرد. با د ی کمک م گرانیهم در کار ها به د امکیس 

. جشن د یاز راه رس کودک برود. روز ها گذشت و باالخره نوروز   نیا دنیبه د شتریتوانست ب ی افتاد! کاش محدود نبود و م زادیپر

از بر   شیرخواسته و به کنار کالن رود رفتند. آنها اول صبح پقصر صبح زود ب ی . در روز اول اهالاشتدوام د  ی نوروز شش روز متوال

و سه قطعه موم را روشن   دند یها به تن خود روغن مال ی ها و بدبخت یحفظ بدن از ناخوش  ی شکر خوردند. برا یزبان آوردن کالم

 کردند.  

کردند. در کنار    یتعارف م  ین یریه هم ش و ب دند یپاش  یآب م گر ید ک ی یکردند، بر رو   یم  یباز  گرید ک یکنار کالن رود با  ردمان م

که    ی. زماندند یپاش  یآب م گر ید ک ی ی. همراه با بابک همانند کودکان بر رو امکیس  یکالن رود همه لبخند بر لب داشتند حت

و هر دو پا به فرار گذاشتند. پس از   د یکش  ی ادیبر سر آن ها فر سیکردند. بات س یاز سر تا پا خ مبه کنار آن ها آمد او را ه سیبات

 بر لب نشاند.  یسرش را تکان داد و لبخند  س یفرار آن ها بات

  یشاه برا  ی خانواده  ی بزرگ و اعضا یخود نشست و نجبا یکه به کاخ بازگشتند شاپور بزرگ در تاالر قصر بر تخت پادشاه یزمان

روشن کردند، دور آن   یدادند. شب مردمان آتش ییایشد هدا ی ر مکه داخل تاال یداخل شدند. به هر انسان  بیاو به ترت دنید

 مشغول شدند!   ینشستند و به خوشگذران

ر آن  کارکنان را عزل کرد و کا ی را عفو کرد. بعض ان یاز زندان ی اریپنج روز بس نیگذشت. شاه در ا بی ترت نیروز جشن به هم پنج

خود را بر    یکار ها بار دگر پادشاه نیهم خلعت داد و با ا الیخود دان ی . شاپور دوم به سردار نظامد یبخش گرید ی ها را به برخ

 مردمان ثابت کرد.  

روز پادشاه   ن ید. در انگهبان آب بو  یرسم به افتخار خرداد فرشته   نی شستند و ا یخود را با آب م  رانشهریروز ششم مردم ا در

پادشاه آمدند و با خود   دنیخورد. در بامداد روز ششم موبدان معبد به د  ی تازه م ر یو پن ریمانند ش  د ی سف  ییها ی دنیاک و نوش خور

 آوردند.   کی ن یو کودک ریو کمان، شمش ر یسبز، ت  ی دسته ا  ،یخسروان ناریو د م دره  ،یو پر از م  نیزر یجام

  ی تخت و شی و درهم را پ نار یاو گذاشت و د گریسبز را در دست د یته  ا به دست پادشاه داد و دس معبد جام ش*ر*اب ر موبد 

داخل تاالر جمع شدند.   ی ادیز یدرون تاالر برپا شد و مهمان ها یبه موبدان معبد داد. روز ششم جشن ییاینهاد. پادشاه هم هدا
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و پنج روز قبل بر   ستیکه ب  ییها زیها چ مهینواختند. ند  یکه مخصوص جشن نوروز بود م ییآمده بودند و آواها  یینوازنده ها

 بودند!   یروز فرخنده همه مشغول خوشگذران ن ی. در ادند یو در تاالر پاش  دند یستون ها کاشته بودند را چ

  د یرا د رینگاه پرداخت وز یو که به جست و ج ی کرد؛ زمان ی خود حس م ی را رو یهمراه شاهزاده داخل تاالر شد. نگاه امکیس 

گذاشت او   یاگر م  د ی. شاد یکش یسرباز آه  نیا دنیبا د ر یخم کرد و او لبخند زد. وز ریوز  ی ست. سرش را براشده ا ره ی که به او خ

  یزد! پادشاه سرباز پسرش را کنار خود خواند. زمان ی و لبخند م ستادیا ی م امک یکنار س   دهبا دخترش همراه شود حال دخترش زن

 تاالر را نشان داد و گفت:  یت چند سرباز در انتهاکرد با دس   می و تعظ ستادیاو ا ی رو به رو امکیکه س 

 .  یکشاورزان به ده خود ببر  یرا برا ییایهدا د یدارم. تو با ییایکنند هدا  یکه در بازار کار م ی کشاورزان و کسان ی برا -

 پادشاه!  یانتها  یاب ی پاس از مهربانس  -

به کنار آن سرباز ها رفت و همراه آن ها با دو کالسکه   کامیاو نگاه کرد و لبخند زد. س  ی بزرگ به چشمان سبز و آشنا شاپور

که   یی. انسان هادند یده او و کاخ نبود. حدود دو سه ساعت بعد به ده رس   انیم  یاد یز ی ده خود راه افتاد. فاصله  ی به سو هیهد 

 کردند.   ی را نگاه م امکیس  جب کردند با تع  یم  یدرون ده زندگ

آنها تعجب آور بود. او تمام ده   ی که حال پادشاه به او داده برا ی تیمسئول یز کاخ شده است ول بودند که او سربا دهیپدر او شن از

  ی رو به رو یبا لبخند تلخ د یخود رس  ی که به خانه  ی داد. زمان ییها ه یپادشاه هد  ی و رو کرد و به کشاورزان از سو  ریخود را ز

 .  ستادیخانه ا

گشت! پدر و   یخود بازم  ی انداختند به خانه  رون یو آن زمان که او را از کاخ به ب   و بابک گوش فرا داده بود  سیبه سخن بات کاش 

  ی پادشاه را به پدر داد و پس از وداع با خانواده  ی  هی خوشنود گشتند. او هد  ار یبس یطوالن ی او پس از مدت دن یبا د امکیمادر س 

 کاخ شتافت.    یخود به سو 

که روز ششم در    ییها ز یها چ مهیند  نی خود بازگشتند. روز شانزدهم فرورد ی هابه سراغ کار  رانشهریتمام شد و مردم ا جشن

کرد نفس    یرا نگاه م  رونیکه از پنجره ب  یبود! مهرداد در حال دهیچ یبهار در همه جا پ ی بودند را جمع کردند. بو ختهیتاالر ر

 و گفت: د یکش یقیعم

 رفت. میبه شکار خواه گرید یخود را آماده کن کم امکیس  -

  ی ها لهیرفت. همراه با آتروپات وس   رونی زد و پس از اجازه گرفتن از اتاق ب یبود لبخند  ستادهیکه پشت سر شاهزاده ا امکیس 

سرباز ها   دنیاز کاخ گام برداشت و با د رون یکردند و چند سرباز هم با آنها همراه شدند. مهرداد به ب  ایهزاده مهشا یشکار را برا

 امک گفت:ی رو به س  نیاخم کرد. خشمگ 

 اند؟  ستادهیا نجایچه ا یسرباز ها برا نیا -
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 دانست.  ی سرباز ها را ضرور ن یکرد و او بودن ا  یاریسرورم من تا به حال با شما به شکار نرفته بودم، آتروپات  -

 سرباز ها همراه ما نخواهند آمد. نیا -

 ...کنیول -

 بشنوم.   ی خواهم سخن ینم گر ید -

جنگل   یهمراه شاهزاده سوار بر دو اسب تنومند به سو امکیسرباز ها دستور رفتن داد. آنها رفتند و س سر تکان داد و به  امکیس 

شگفت زده اطراف خود را نگاه کرد. همراه با شاهزاده به داخل جنگل رفتند و   امکیس  دند یکه به جنگل رس  ی به راه افتادند. زمان

 .ستند ب  ی خود را به درخت یاسب ها

هزاده که  جامه پنهان کرده بودند. شا ریدر ز  یدر دستانشان قرار داشت و خنجر  شانیها رکمانیالف بود، تدر غ شانیها ریشمش

  دنیبا د امکیاز آنها قرار داشت دست خود را باال برد. س  ی کم ی که در فاصله  ی بز وحش کی دنیداشت با د   یآرام آرام گام برم 

 آمده بود!  زیانگ  جان یه اریبس ییروستاپسر   نیدر نظر ا ر. شکاستادیاو ا یدست باال رفته  

را رها کرد.   ری ت  یر یچشمانش را بست و پس از هدف گ د؛یرا در کمان کش ر یخود نشست. ت ی زانو ک ی یخم شد و بر رو  مهرداد

ه  گذاشت و ب   نیخود را بر زم رکمانیت  امکیافتاد. با لبخند سرباز خود را نگاه کرد. س  نیبر زم یبه هدف خورد و بز وحش  ریت

بز برداشته بود   ی گام به سو ک یکه فقط  ی زد و بلند شد. در حال ی. شاهزاده لبخند د یکوب گریکد یافتخار شاهزاده دستانش را به 

 !  د یکش ی ادیفر

دور تر از آنها   ی چند نفر که کم دن یبر کمر شاهزاده بهت زده او را نگاه کرد. مهرداد به عقب برگشت و با د ر یت دن یبا د امکیس 

 برخورد کند.  پرتاب شد به خودش  ی ریتا اگر ت د یدو یهم پشت سر او م  امکیبودند پا به فرار گذاشت. س  ستادهیا

را گرفت و او را همراه خود   شیدستش رفت. پهلو  ریز امک ینداشت و س  دنیدو ی نا گری. شاهزاده ددند یرا در سمت چپ د یغار

  ی قی. نفس عمد یرا اطراف غار ند  ی برد. کس رونیو سرش را از غار ب گذاشت ن یکه به درون غار رفتند شاهزاده را زم  ی. زماند یکش

 نفس زنان گفت:  س و به کاخ بازگشت. شاهزاده نف د یکش

 آور.  رونیمن، ب کریرا، از پ  ریت  ا،یب -

  ن رویب د یبگو یز یکه چ ن یاز ا ش یرا در دست گرفت و پ ریشاهزاده گام برداشت و کنار او نشست. ت یبه سو  یبا ناراحت امکیس 

به گوش   ادش یفر ی دهان او گذاشت تا صدا  یا بر رو دستش ر امکیس  کنیزدن باز کرد ل ادیفر  ی. شاهزاده دهانش را برا د یکش

 شاهزاده نگاه کرد و گفت:  تنگران به صور ر یسر ت دنینرسد. با د یکس

 زهرآلود است! ر یشاهزاده ت -
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 لرزان گفت:  ییرا گرفت و با صدا  امکیشد! دست س  یم  دهیاو را نگاه کرد. در چشمانش ترس از مرگ د دهیترس   مهرداد

 ! رمیخواهم بم ی من نم  امک،یکن س  ی کار -

  یسرش را به سو  امک یکرد. س  ی شاهزاده را از تن او درآورد. شاهزاده متعجب او را نگاه م ی سرش را تکان داد و جامه  امکیس 

شد. زهر را از دهان خود همراه   یزد و زهر وارد دهان او م ی م ک یگذاشت. زخم را م  ریت  یرا بر جا ش یکمر شاهزاده برد و لب ها

 برد.   ی زخم م ی هم سرش را به سو بازکرد و  ی پرتاب م رونیزاق ببا ب

رفت. خود را در حال افتادن از صخره   ی م ج یگ امک یسر س  کنیآمد ل رونیکار زهر از تن شاهزاده ب ن یا یاز انجام چند باره   پس

که   یخود زره ا  ی  جه ی به سرگ تیاهم یب  امکی. س د یکش  یق یبهتر شده بود نفس عم یحالش کم کرد! شاهزاده که  یحس م  یا

 زره را پاره کرد.   ری ز رنگ  د یسف ی بر تن داشت را از تن کند و جامه 

نگاهش به سه خال بر   د یچی پ یکه پارچه را دور کمر شاهزاده م یدور زخم شاهزاده کرد. در حال دن یچیپ ی برا ی را پارچه ا آن

که پارچه را دور کمر شاهزاده بست،   یسرخ رنگ توجه کند! زمانخوب نبود که به آن سه خال  یشکمش افتاد. حالش آنقدر ی رو

 افتاد.   نیشکم بر زم یرا انجام داده و بر رو  د خو ی  فه یجان وظ یکه تا پا یشد سرباز

او از حال رفته بود. در   کنیوع به تکان دادنش کرد لاو گذاشت و شر یرا نگاه کرد. دستانش را بر شانه ها  امک یس  رانیح مهرداد

  یرا تکان م   امکیکرده بود. مهرداد همانطور که س   دایخودش راه پ کری شاهزاده زهر از دهان به پ کریآوردن زهر از پ رون یحال ب

 !  د یطلب یزنده ماندن او را م  زد یو از ا  ختیر ی داد اشک م

غار   نیحال بر زم یافتاده بود و شاهزاده کنار او ب نیهمانطور بر زم  امکیآمد. س  در ره یبه رنگ تساعت گذشت و آسمان  نیچند 

خود بلند   یحال از جا ی ب د؛یشد. مهرداد از خواب پر یم  دهیزدند شن یکه شاهزاده را صدا م   ییانسان ها ی خوابش برده بود. صدا

 .  دکر رون یشد و سرش را از غار ب

  ی صدا به سو دنیزدن کرد. آتروپات با شن ادیآشنا بر تن داشتند مهرداد شروع به فر یی امه هاور از غار که جد  یی سرباز ها دنید با

  ی دستانش را بر شانه ها د یکه به شاهزاده رس  ی او شتافت. زمان ی با لبخند به سو د یکه شاهزاده را درون غار د  یو زمان  د یآنها دو

 او گذاشت و گفت: 

 است؟! اده فتیشما ن یبرا ی اتفاق د؟یشما خوب هست -

 سر خود را تکان داد و با عجله گفت:  شاهزاده

 .  می کاخ رو  یتا به سو د یده  ی اری ست،یخوب ن  امکیحال س  کنیمن نه ل -
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اشت و همراه  بر تن او کرد. او را بر دوش خود گذ  نیریز  یگام برداشت. زره را بدون جامه    امکیس  یکرد و به سو  م یتعظ آتروپات

بردند. پزشک دربار درون کاخ نبود. به دنبال   س یرا به اتاق بات امکیس  دند یکه به کاخ رس  ید. زمانبا مهرداد از غار خارج شدن

کرده است. مقدار    دایراه پ امکیکردند. آن پزشک به شاهزاده گفت که زهر به درون س  دایپ را  یبودند که شخص ی گریپزشک د

 ندارد.   یل خوب گذشته حا  یاد یچون زمان ز ی نبوده است ول ادیزهر در بدن او ز

بر تخت کنار   س یبود و همراه آتروپات به اتاقش رفت. بات ی خود هم زخم کنیبرود ل رون یب سیآمد از اتاق بات ی دلش نم شاهزاده

دست به کار شد تا جامه   س یزره تن او را پوشانده بود. بات ک یبود و فقط  دهیتخت خواب ی جان بر رو  ی ب امکینشست. س  امکیس 

   او را عوض کند. ی

او گام برداشت و زره اش را از تن   ی . به سود یبرگز امک یس  یبرا یساده به رنگ زرشک ی خود جامه ا  ی جامه ها نیشد و از ب بلند 

جلب کرد. با تعجب جامه را باالتر داد و آن سه خال   کند. در حال بر تن کردن جامه بود که سه خال سرخ رنگ توجه او را به خود 

  نیقی برد. با لمس سه خال به رسم نبودن آن ها  امک یشکم س  ی را در گلو فرو نشاند و دستش را به سورا نگاه کرد. بزاق دهانش 

 آورد! چشمانش را بست و با خود گفت: 

 ندارد!   قتی حق ی زیچ ن ینه، چن -

  امک یس سخت بود که  سیبات ی برا نی. باور اد یکش ی قیرفت و نفس عم اط یخود بلند شد. به ح یو از جا  د یکش  نییرا پا جامه

  د یداده بود و گفته بود که تا صبح با  یسخنان پزشک باز هم به اتاق بازگشت. پزشک به او پادزهر ادیشاهزاده است! با   ک یاو  ک،ی

 دهد.    امکیخورد س  هساعت چند قطره از آن را ب  کیهر 

که   د یشیاند  ی. با خود مد یبگو شانیاموضوع را به  نیدانست چگونه به درگاه پادشاه رود و ا ی . نمستادیا امکیصبح باال سر س  تا

  رون یبزرگ شد؟ نفسش را آه مانند ب یکرد؟ به دست چه کسان یآمد؟ چگونه زندگ رونیاز آن حادثه سالم به ب امکیچگونه س 

  دن ید یطلوع کرده بود؛ بابک برا  د یرا به قصر برگرداند سرش را تکان داد. خورش   نیرام ه ک  یفرستاد و متعجب از رسم روزگار

 او را نگاه کرد و لب زد:  نیدوست خود غمگ  دن یآمد. با د س یبه اتاق بات امکیس 

 ؟یلبخند بر لب صبح خود را شب کن  ی شود روز یمن! چرا نم ی دوست بخت ابازگشته  -

 بود گفت:   دهیکه سخن او را شن سیبات

 بر لب داشته باشد!  انیپا ی اب ی تواند لبخند  ی هم م  امکی. س ستیبخت او بد ن -

 را نگاه کرد و گفت:  سیجکاو باتکن بابک

 د؟ ییبگو د یخواه ی چه م -
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 . ستین یز یچ ،ی زیچ -

گفته بود که گر او    سیکرد. پزشک به بات یم   ید یشد  یسرفه ها امکیرفت. س  رونیخود را باال انداخت و از اتاق ب یشانه ها بابک

 .  د یسر خود د ی خسته باال یرا با چشمان  سیچشم باز کرد بات امکیکه س  ی زهر در حال خارج شدن است. زمان ی عنیسرفه کند 

چشم باز   کام یخود بلند شد. شاهزاده به او گفته بود که هر زمان س  یبر لب نشاند و از جا ی چشمان باز او لبخند  دن یبا د سیبات

خبر خوشحال   ن یا ند یکرد او را خبر کنند. اول به اتاق شاهزاده رفت و سپس به کاخ دوم تا بابک را هم با خبر سازد. بابک با شن

 گفت:  ی جد  یاز لحظه ا سپ ی را نگاه کرد ول سیبات

 دارم.   یاز شما پرسش -

 ؟ یچه پرسش -

 اورم؟ ید ب و هومان را هم همراه خو رمیاجازه بگ  ر یشود از وز ی م -

 کودک نباشد بهتر است. ن یافتد، ا ی بانو م ادیهومان  دن یبا د امکیس   ؟ یکن  یم  نیچه چن ی برا -

 بانو.  زادیخود او دوست داشت نه بخاطر پر یومان را براه امک یس  کنیل -

 . اوریاجازه داد ب ریگر وز  -

سخنان بابک نه تنها بودن   دنیخبر بود با شن یب  امکیکه از حال س  ریاتاق خود راه افتاد. وز  ی به سو سیسر تکان داد و بات بابک

شاهزاده و بابک،   س یو با بابک همراه شد. در اتاق کوچک بات بلند شد  زی بلکه خود هم از پشت م  رفتیرا پذ  سیهومان در اتاق بات

داشت!   تی آنها اهم ی برا امکیکه جان س   ییاشتند. انسان هاکه بر تخت نشسته بود حضور د امکیو س   سیو هومان، بات   ریوز

با   امکیبا خود نبرد. س  او را ر یقصد رفتن کرد دستش را گرفت تا وز ر یکه وز ی کنار او نشسته بود و زمان امک یس  دنیهومان با د

 گفت: ر یلبخند رو به وز

 شود هومان کنار من بماند؟ ی م -

 .ستیحال تو خوب ن  کنیل -

 کند.   یدارم و بودن هومان حال مرا بهتر م  یمن حال خوب   جنابینه عال -

  ی او لبخند  دن یت. پدر با دتاالر گام برداش  ی داشت به سو  یحال بهتر  گریرفت. شاهزاده که د  رونی سر تکان داد و از اتاق ب ریوز

 زد و گفت: 

 ؟ ی دار ی پسرم حال بهتر -
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 سر تکان داد و گفت:  مهرداد

 شده ام.  پدر بهتر  یآر  -

 !یدر خان خود باش   د یحال با ؟ یخود بلند شده ا  یاز جا ل یبه چه دل  کنیل -

 دارم.   یاز شما پرسش رایآمدم ز  نجایرفته بودم پدر، حال هم به ا  امکیس  دن یبه د -

 پسرم؟  یپرسش چه  -

 د؟ یو سربازان را به دنبال ما فرستاد م یکه ما در خطر هست د ید یچگونه فهم -

 کرد و گفت: ی بزرگ اخم شاپور

ناشناس آمد؛ در آن نامه نوشته شده بود پسرت به کاخ اباز نخواهد گشت، من هم آتروپات را خواندم و از   ی از فرد م یبرا ی نامه ا -

 کرد.  دای. آتروپات همراه سربازان به جنگل آمد و شما را پیخود به کجا رفته ا  که تو همراه سرباز   دمیاو پرس 

 کند پدر؟  نیتواند چن  یم  یچه کس کنیل -

 در راه است! یکنم جنگ   یگمان م کن یدانم پسرم ل  یترکان باشد. نم یاز سو  یتواند خطر   یم  نیا -

 ت:بردارد پادشاه گف  یم که گا نی . قبل از اد یدر چرخ ی سرش را تکان داد و به سو مهرداد

 که تو را نجات داد چگونه است؟  یسرباز -

 پدر بازگشت و گفت:  ی باز هم به سو مهرداد

 دارد.   ی چشمانش را اباز کرده پدر، او حال خوب -

سکه  که بهتر شد او را به تاالر خواهم آورد تا بر سرش   ینجات جان تو جان خود را فدا کرد. زمان یاست! برا یاو جوان جسور  -

 . زمیطال بر یها

کرد که لبخند بر لب داشتند.   ی و هومان را نگاه م امک یدر اتاق نشسته بود و س   سیزد و از تاالر خارج شد. بات ی لبخند   مهرداد

 را کامل تلفظ کند گفت: امکیتوانست نام س   یم  گریهومان که د

 گردد؟   یچرا اباز نم ی . شهبانو گفت رفت سفر، ولستیمادر ن   امک،یس  -

 زد و گفت:  ی و هومان را در آغوش گرفت. بر سر او بوسه ا د یکش  یآه مکایس 
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او از تو   ین یبیکه تو او را نم  یاست و در حال کینزد اریبه تو بس کن یاز تو دور باشد ل د یمباش هومانم! مادرت شا نیغمگ  -

 . میایب دنتیبگو تا من به د یکند. هر زمان که دلتنگ مادر شد   یم ینگهدار

در   ی به سو س ی. باتد یآمد. در همان زمان شهبانو در اتاق را کوب رون یب  امکیسرش را تکان داد و از آغوش س  ی شحالبا خو هومان

توانست   ینم کنینگاه نکند ل امکیکرد به س   یسع اریرفت و در را باز کرد. شهبانو به اتاق آمد و هومان را با خود برد. بس

 گفت: س یو رو به بات  د یکش ی آه امکینو رفت س ه شهباک  یاناو بردارد! زم یچشمانش را از رو 

 شوم.  یخود نم یشوم از دلتنگ  ی کودک غم زده م ن یا یآنقدر که از دلتنگ  -

 و گفت: د یکش  امکیتخت کنار او نشست. دستش را بر سر س  یاو رفت و رو  ی به سو سیبات

 زمان غم زده شدن گذشته است. گری! بخند دامکیبخند س  -

 متعجب گفت: امکیس 

 د؟یی گو ی م  یسخن ن یا چنچر -

 کند.  ی تر م بای را ز یخنده هر انسان کنیل  ستین ی زیچ -

رو به   امکیکرد. حال س   یچهار شبانه روز در اتاق خود از او نگهدار سی را نگاه کرد. بات  سیبات یزد و با مهربان ی لبخند  امکیس 

را به درگاه خود خواند تا پاداش او را بدهد.   امکیس کرد. پادشاه که بر تخت نشسته بود  یرا احساس م  نیا بهبود بود و خود هم

  چیکرد. ه م یبزرگ شاه رفت و تعظ یبا لبخند به سو  د یکه به تاالر رس   یتاالر رفت. زمان یبه سو   دآرام خو  یبا گام ها امکیس 

 چون او پادشاه است.   د یکند! شا ی م م یرسد تعظ یکه به بزرگ شاه م  یزمان متوجه نشد که چرا زمان

. پادشاه به سرباز  ستادیا یتخت پادشاه نییبرداشت و پا گریچند گام د امک یشود. س  ک ینزد امکیبا لبخند اشاره کرد تا س  هپادشا

طال   یکه او انتظارش را نداشت بر سرش سکه ها ی رفت و زمان امکیس  ی او رود. سرباز به سو یکنار خود اشاره کرد تا به سو 

 را نگاه کرد. خم شد و گفت:  بزرگ زد و شاپور  ی لبخند   امکی! س ختیر

 ! رانشهریسپاس بر بزرگ شاه ا -

بود. سرباز صندوقچه را باز   یکوچک یآمد؛ در دست آن سرباز صندوقچه   امک یس  یبه سو  گریسرباز د کیزد و  ی لبخند  پادشاه

 درون صندوقچه نگاه کرد. بزرگ شاه گفت:  یطال یبه سکه ها ی با شگفت امک یکرد و س 

 !یمرا نجات داد  ی تو شاهزاده  امک،یت س پاداش تو اس  نیا -

 مانده بود سرش را باال گرفت و گفت: ران یکه هنوز ح امکیس 
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 م. خود را انجام داد ی  فه یبزرگ شاه من فقط وظ  کنیل -

را  کردن زهر از بدن او جانش   رونینباشد سر پا بودن پسر من در آن زمان به تو وابسته بود و تو با ب فه ی باشد چه وظ فه ی چه وظ -

 . ینجات داد 

 درود بر بزرگ شاه!   -

 ت: پادشاه بازگشت و گف ی که خارج شود به سو نیدر گام برداشت. قبل از ا ی با لبخند صندوقچه را گرفت و به سو امکیس 

 از کاخ خارج شوم؟  د یشود بگذار یبزرگ شاه م -

 . یرا به شاهزاده بگو، تو سرباز شاهزاده هست نیا -

 .بفهمند  شانیخواهم ا ینم -

 ؟ یخواه  یچه نم ی برا -

 او خواهم گرفت. یبرا یا ه یهد  -

درون   ی را از سکه ها سه یاز تاالر خارج شد. به اتاق سابق خود رفت و سه ک امکیکنجکاو سرش را تکان داد و س  پادشاه

  یزمان کنیاست لکه در حال خارج شدن از کاخ  د ید  اطیاو را درون ح س یصندوقچه پر کرد سپس با لبخند از اتاق خارج شد. بات

 بود.   هاز کاخ خارج شد  امکیس  د یاو دو ی که به سو

  نیزم یبود را بر رو  دهیکه خر  ییها زیبا دست پر به کاخ بازگشت. به اتاق خود رفت و تمام چ امکیاز گذشت ساعت ها س  پس

ورود داد به داخل اتاق گام   ی زه که مهرداد اجا ی اتاق شاهزاده رفت و در زد. زمان یگردنبند. با لبخند به سو   کیگذاشت به جز 

.  ند یشکنارش بر تخت بن  امکیزد و اشاره کرد تا س  یاو لبخند  دنی. مهرداد با دد یخود د خت برداشت و شاهزاده را نشسته بر ت

 کنار او نشست و شاهزاده گفت:  امکیس 

 ! نمی ب یخوشنودم که تو را اباز سرحال م -

  ی گفت. دست مشت شده اش را باز کرد و سو ی کم سخن م اریرفته بود او بس زادی که پر یزد. از زمان ی فقط لبخند  امکیس 

 گفت:  امکیبا سنگ الژورد متعجب او را نگاه کرد. س  ی گردنبند  دنیشاهزاده دراز کرد. مهرداد با د

 گرفتم.  ه یکه دوستشان دارم هد   یکسان ی از آن پاداش برا یمیدادند من هم با ن  یاریبزرگ شاه به من پاداش بس  -

  امکیبه آن س  یق ی. با لبخند سنگ الژورد را در دست گرفت و پس از نگاه عمختی گردنبند را گرفت و بر گردن خود آو اهزادهش 

برادر بزرگ خود باز نشود؟ لبخند   یبرا گری کرد آغوش پر محبت مهرداد پس از آن شب د  یگمان م ی را در آغوش گرفت. چه کس
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که دوستشان داشت   یرا برداشت و به تمام کسان ایهدا ب یاو را رها کرد به ترت ادهزکه شاه یتر شد! زمان قیعم امک یبر لب س 

 به شهروز.   ی به بابک و حت ،سیداد. به هومان، به بات  ی ا هیهد 

اتاق   یآن سه خال به سو اد یشکم شاهزاده را! با  یآورد و آن سه خال بر رو  اد یبود که روز شکار را به  اط یحال گشتن در ح در

. با تعجب  د یرا درون اتاق د  امکیبه اتاق خود آمد و س  س یانتظار بات یاو در اتاق خود نبود. پس از ساعت  کنیتند کرد ول پا سیبات

 گفت: 

 ؟ یبا خود آورد  ی ا ه ینکند اباز هد  امک؟یس  ی کن  یچه م نجایا -

 سرش را تکان داد و گفت:  امکیس 

 شاهزاده دارم.   ی درباره   یاز شما پرسش -

 ؟ یچه پرسش -

 .دمی شکم او د یاو را در آوردم سه خال بر رو  یخورد و من جامه  ری که شاهزاده ت ی مانز -

خود را   یجامه   امکیسرش را تکان داد و کنجکاو او را نگاه کرد. س  دهی را د  یآن سه خال اجداد امکیبود س  ده یکه فهم سیبات

 باال داد و گفت: 

 بود!  که من بر شکم خود دارم  یآن سه خال همانند سه خال  -

.  د یاز اتاق کش رون ی دست او را گرفت و به بگم گشته بود!    یاز شاهزاده   یی را نگاه کرد. حال زمان رو نما امکیبا لبخند س  سیبات

 با تعجب گفت:  امکیس 

 د؟ یکن ی چه م -

 سکوت بر لبش گذاشت و گفت:  ی دستش را به نشانه  سیبات

 .میتو گو سه خال را بر  نیتا راز ا  ا یسکوت کن و همراه من ب -

  امکی. س ستادند یتاالر پا تند کرد و هر دو پشت در تاالر ا ی به سو سیداشت. بات   یاو گام برم ی متعجب تر از قبل پا به پا امکیس 

را گرفت و   امکیداد او باز هم دست س   س یورود را به بات  یکه پادشاه اجازه  ی کرد. زمان  یخبر از همه جا فقط او را نگاه م یب

 کنجکاو گفت:  پادشاهالر برد. همراه خود به تا

 س؟ یبات ی خواه ی چه م -
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 زد و گفت:  یلبخند  سیبات

 خواهم بزرگ شاه، پاداش!  ی پاداش م -

 گفت:  یبزرگ با کنجکاو  شاپور

 چه؟   ی پاداش برا -

 را پاسخ دادم. امکیکه به پرسش س  یزمان د یفهم د یخواه -

است لب به سخن   یت یکه در حال گفتن روا یی بلند گو یصدا. با امک یدور س  دن یشروع کرد به گام برداشتن و چرخ سیبات

 گشود: 

با سه خال مواجه شد. سه خال   کنینجات جان او جامه اش را در آورد ل ی برا امک یخورد س  ریآن روز که شاهزاده مهرداد ت -

که بر   یسه خال ی درباره آن بودند. امروز به خان من آمد و از من   یسرخ رنگ که فقط بزرگ شاه، شاهزاده و شاهدخت ها دارا 

 شما هم بازگو کنم.  ی خواهم برا یو حال م  دمیپاسخش را من پنج شب گذشته فهم ه ک ی. پرسشد ی ده بود پرس شکم شاهزا ی رو

برد ذوق زده   ی را باال تر م  امکیس  ی که جامه   یو به کنار او رفت. به چشمان پادشاه زل زد و در حال  د ینچرخ امک یدور س  گرید

 زد:  ادیفر

 ! میخبر بوده ا ی اول به کاخ ابازگشته و ما مدت هاست که از بودن او اب ی اهزاده شد بزرگ شاه! ش  دایپ رانشهریا یم شده  گ -

پسر که   نیشد! حال ا د یدرون معبد سوخت و ناپد  شیپسر او، پسر او که سالها پ کن یرا نگاه کرد. ل امکیبزرگ بهت زده س  شاپور

نفر متعجب تر از   کی س یپادشاه، پادشاه و بات ی سربازان و خواجه ها  ن یدر آن جمع ب  ست؟یک  ستادهیاو ا یبا سه خال رو به رو 

 !  امکینبود جز س  ی کرد آن هم کس  یم گاهرا ن گرانیبود و د  ستاده یهمه ا

به   یان! زمد یشن  ی نم ییفرو رفته بود و صدا گر ید ی نشده بود. در عالم سی متوجه سخن بات  چیکرد و ه  یاطراف خود را نگاه م جیگ

پادشاه   جیو گ د یفرود آمد. خودش را عقب کش  امکیزرگ شاه او را در آغوش گرفت و اشک شاپور دوم بر صورت س خود آمد که ب

 .  د یرا لبخند زنان د سیرا نگاه کرد. سپس سرش را چرخاند و بات

  ران یداشته باشد؟ همه ح  گرید یشود پدر ی کنند چگونه م ی م یاو که پدر و مادر داشت! پدر مادر او درون ده زندگ  کنیول

او برگشت و شاهزاده مهرداد را   ی به سو یداشت. با برخورد به شخص   یکردند که آرام آرام به عقب گام بر م   یرا نگاه م امکیس 

 پسرش گفت: دنی کرد. شاپور بزرگ با د ی . شاهزاده با اخم آنها را نگاه مد ید

 ! یخبر بوده ا  یوده و تو از برادر بودنش اب تو بشده! او مدت ها کنار   دایمهرداد پسرم برادرت پ -
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 زد:  اد یشاهزاده درهم تر از قبل شد و فر ی ها ابرو

  ی اب یشاهزاده ا  ن یپس چرا ما از داشتن چن د؟ یده بزرگ شده شاهزاده بنام  کیساده را که درون   یسرباز د یتوان ی چگونه م -

 ! م؟ی خبر بود

کرد در   ی جسارت نم ی زمان چ یبود و مهرداد ه دهیند  نیخشمگ  نقدریاو را ا یزمان چیشاه متعجب پسرش را نگاه کرد. ه بزرگ

  امکیدستور داد تا به ده س  س یخود نشست و به بات یتخت پادشاه ی را باال ببرد. بزرگ شاه پر ابهت بر رو  شیحضور پدر صدا

 سر خم کرد و از تاالر خارج شد.  سیباتاو را به کاخ بخواند.  ی رود و خانواده 

نبود! شاپور بزرگ او را به کنار خود   شیب  یکرد. از نظر او شاهزاده بودنش سوءتفاهم ی را تماشا م گران یصدا فقط د یب کامیس 

که کالفه    یاه کرد. مهرداد کرد و مهرداد را نگ   یپلکان نشست. بزرگ شاه اخم ی بر رو یتخت پادشاه نییاو پا کنیخواند ل

 تمام شود.   نیداستان دروغ  نیچه زودتر ادستانش را مشت کرده بود و منتظر بود هر 

  یسلطنت یبه داخل تاالر آمد. شاپور بزرگ دستور داد تا تمام خانواده   امکیس  یبه همراه خانواده   سی از ساعت ها انتظار بات پس

آنها حضور   ان یهم م ریکردند. وز  ی کنجکاو بزرگ شاه را نگاه م شانی خت و شاهزاده ها. دو ملکه به همراه شاهد ند یایبه تاالر ب

 چه به درگاه خود خوانده است.  یدانست شاه آن ها را برا  ینم گران یمانند د کن یداشت ول

اش تار شده بود! بزرگ شاه از تخت   ده یبود که د ختهیکردند. مادرش آنقدر اشک ر  یرا نگاه م گرانید  نیغمگ  امک یو مادر س  پدر

  یصدا دنیکرد. با شن  ی را نگاه م نیدوم نشسته بود و زم  ی پله  یوز بر رو هن امکیآمد. س  نییخود بلند شد و از هشت پله به پا

 خود کرد و گفت:  یبزرگ شاه نگاهش را به او دوخت. شاپور رو به خاندان سلطنت

زمان آبوستن نشد و   چیآن زن ه کنیپس از من به جا بماند ل ینیتا جانش د یمن برگز  یرا برا  ی مادرم به اجبار زن  شیسال ها پ -

شکست   انیرخ داد. در آن جنگ روم انیو روم  رانشهریا انیم یشدند. آن زمان ها جنگ  د یک ها از آبوستن شدن آن زن ناامپزش 

سبز مرا افسون خود کرد و من   یبا چشمان ی رو بایز ی برده ها دختر ان یبه کاخ ما آمد. م بردهخوردند و از حکومت آنها غنائم و 

 دوم را دادم.   یملکه   گاهیبه او جا

  نینچنیکردند. بزرگ شاه ا ی نگاه م امکی که به سخنان بزرگ شاه گوش فرا داده بودند به چشمان سبزرنگ س   یهمه درحال حال

 ادامه داد: 

ساله نشده بود که ملکه خواستار رفتن به   ک یسبز! هنوز شاهزاده   یبا چشمان یداد؛ شاهزاده ا  هیاول را به من هد  یاو شاهزاده   -

سربازان به دست انسان  را یز دمیخود را ند  ی فرزند و ملکه   گریرا به معبد برد. د مهیچهار سرباز و چهار ند  معبد شد. همراه خود

 ن آتش سوختند!  ها، ملکه و فرزندم در آ  مهیو ند  د ناشناس کشته شدن ییها

 نگاه کرد و ناراحت گفت:  امکیشاه به س  بزرگ
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دوم من به دست    یکه فرزند و ملکه   دمینبود! پس از مدت ها فهم کن یل م یو رو کرد ر ینشد. تمام شهر را ز دایفرزندم پ  کریپ -

 .د یرا برگز گرید  ی مادرم ملکه ا  زد.  یرحمانه ا ی کار اب  نیاول کشته شده است. حسادت او را فرا گرفته بود و دست به چن یملکه  

 د و گفت:خود بلند ش  یاز جا نیشاه به مادر مهرداد اشاره کرد. مهرداد باز هم خشمگ  بزرگ

 پس چگونه فرزندتان زنده است؟ -

 کرد و گفت:   امکیس  یبه خانواده   یشاه نگاه بزرگ

 .د یخانواده پرس  نیاز ا د یرا با نیا -

فرود آمد. به جلو گام برداشت و در   یفرزند من است! از چشمان پدر اشک  امک یگفت که س  ی کرد و م ی زمزمه م ه یبا گر مادر

 لرزان گفت: ییابود با صد  نییکه سرش پا یحال

  کنیدهم ل ی اریدرون معبد را  یمعبد رفتم تا انسان ها ی که معبد در آتش بود من هم در حال گذر از آنجا بودم. به سو ی زمان -

در آغوش دارد. آن بانو   ی که جامه اش آتش گرفته و کودک دم یرا د ییشد. وارد معبد شدم و بانو یم  شیاز پ شیب آتش هر لحظه 

آمدم. آن   رونیاز معبد ب رم یکه خود آتش نگ   نیا ی زنده بماند. کودک را گرفتم و برا د یبا فرزندم داد و فرمود که کودک را به من 

در آغوشم به خانه رفتم. من و همسرم سالها بود که غم زده    یکنم! با کودک ی ارچشمانم سوخت و من نتوانستم ک ی معبد جلو

 . میشده بود د یداشتن فرزند نا ام خود از  رایز  میکرد ی را نگاه م گرانیفرزندان د 

را داشت تا پدر   نیکرد. انتظار ا ی چشمانش را باز باز کرده بود و او را نگاه م امکیزد. س  ی نگاه کرد و لبخند تلخ امک یبه س  پدر

 را به زبان آورده بود. آن مرد کشاورز باز لب به سخن گشود و گفت: ی گرید ز یاو چ کنیفرزند من است ل امکیس  د یبگو

  ی گم شده  یبزرگ شاه به دنبال شاهزاده   مد یکه فهم نیتا ا می او را نگه دار م یخواست ی که او شاهزاده است و م م یدانست  ینم -

من خود را خواهم کشت.    یهمسرم گفت گر او را به کاخ ببر کنیل  اورمیگردد. کودک را در آغوش گرفتم تا به کاخ ب  یخود م 

 . می را همانند فرزند خود بزرگ کرد و و ا میرا کنار خود نگه داشت  امکیس 

که خبر سرباز شدنش را به خانواده اش داد    یچرا زمان د یفهم ی رفت. حال م یاز قبل در هم م  شتریب  شیهر لحظه ابرو ها امکیس 

که   یشاهزاده در حال  دن یتاالر را ترک کرد و به اتاق خود رفت. آتروپات با د نیخوشنود نشدند! مهرداد خشمگ  چیآن ها ه

بدون اجازه در را باز   یز یشکسته شدن چ ی با صدا و در زد. د یرفت بهت زده به سمت اتاق او دو ی اتاقش م ی به سو نیخشمگ 

  دهیبرخورد کرد. آتروپات ترس  واری قرار داشت را به کنار او پرتاب کرد و کتاب به د زش یم ی که رو یکرد و داخل شد. شاهزاده کتاب

 گفت: 

 ه؟ شاهزاد د یکن ی م ن یچرا چن -



 رانشهر یا یگمشده 

111 
 

 زمزمه کنان گفت:   مهرداد

  نیگذارم چن ی هم نم رم ی! بمند یبش یمن بر تخت پادشاه ی خواهد به جا ی شود! م بزرگ شاه نیخواهد جانش یاز ده م یپسر -

 رخ دهد. یزیچ

  بود و  ن یکاخ خشمگ   یاز اتاق ها یک یدر    یدانست چگونه خود را آرام کند! برادر   ی. نمد یکوب ن یرا برداشت و بر زم یصندل

  یب نیکرد که پدر و مادرش چن  ینم شه یزمان اند  چ یکرد. ه ی پدر و مادر خود را نگاه م امکیدر تاالر کاخ غم زده. س  ی برادر

 اش دور نگه دارند!  نوادهرا سالها از خا یرحم باشند که فرزند 

  س یکه در گذشته بات ی و او از راه د دنینرس  امکیبه س  کنیبه دنبال او رفتند ل س یهم با عجله تاالر را ترک کرد. مادرش و بات او

  زاد یکه متعلق به او و پر ی کرد. درخت دای خود را در کنار درخت عشق پ دن یشان داده بود از کاخ فرار کرد. پس از ساعت ها دون

 آنها بود.   ان یم ی  انه یمخف یهاکه شاهد قرار  ی بود! درخت

چرا پشت دستش سوخته   د یفهم ی چپ خود نگاه کرد؛ حال م فرستاد. به دست رون یدرخت نشست و نفسش را آه مانند ب  کنار

را از دست نداده بود بلکه خانواده اش را هم از دست داده بود!   زادیافتاد. حال فقط پر  زادیپر ادی ی سوختگ  ی جا دنیاست! با د

 شد. ی سبک تر م یکرد کم ی م ینیدلش سنگ   یرو بر که  یغم نی ا نیچن نیبود! ا زادیکاش پر

  اد ینشد، باز هم فر یخال اد یفر ک یهمه غم! با  نیشود از ا یتا خال د یکش  ادیفر  د،یکش  ادینتوانست تحمل کند و فر گرید امکیس 

بلند   یمظلوم شده بود و با صدا ی . سرباز گستاخ و مغرور حال شاهزاده اختیو اشک از چشمانش فرو ر د یکش  ادی. بار ها فرد یکش

طاعون نگرفت و زنده   زادیکه چرا او هم همانند پر  د یپرس  یم  زدیلرزاند. آرام از ا ی را هم م رش اش ع هی گر ی کرد! صدا ی م ه یگر

   د؟یآ یبند نم شیچرا اشک ها ست؟یکه بفهمد شاهزاده است؟ پس چرا خوشنود ن ن یا یماند؟ برا

  گریزمانه بودن د یخود بلند شد. برده   ی از جا ستادیسر او ا یکه آفتاب باال  یآن درخت نشست و زمان ر یبر آمدن آفتاب ز تا

  د یو با خود عهد بست که تنومند باشد همانند آن درخت و چون خورش   د یدرخت کش ی بر تنه  یباشد! دست یقو  د یتمام شد، او با

 بر سر مردمان بتابد!  

ودند. آن  کرده ب   یکه سال ها از او نگهدار  د یرا د ی پدر و مادر د یکه به کاخ رس  ی کاخ رفت. زمان یمحکم خود به سو  ی گام ها با

توجه به آنها سرش را باال گرفت و داخل کاخ شد.  ی ب امکیکاخ منتظر آمدن فرزندشان بودند. س  رونیزن و شوهر شب تا صبح ب 

 را از خانواده اش جدا ساختند.  ی که کودک  ی زن و مرد ی برا سوزاند او با خود عهد بسته بود که دل ن

  دنیگرفت و پس از اجازه گرفتن داخل شد. شاپور با د  شید. راه اتاق او را در پشاپور بزرگ در تاالر نبو کنیتاالر رفت ل یسو  به

رفت و او را در آغوش    امکیس  ی ! با لبخند به سود یدرخش  یکیدر تار  یشمع یخود چشمانش همانند شلعه   ی پسر گم شده 

 گرفت.  
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شده و   نییتز یی داشت، جامه ها ی اخ اصلدرون ک ید شاهزاده ها شده بود؛ اتاق بزرگ همانن امکیاز گذشت چند روز حال س  پس

پسر آن مرد مهربان   ی گریاز آنها بابک بود و د یکیدوست داشت.  اریبودند و دو سرباز در کنارش که آنها را بس ر یکه چشم گ بایز

 در بازار که پدرام نام داشت.  

خبر شوند. حال شاپور بزرگ درون تاالر    با امکیچون س  ی مردمان از بودن شاهزاده ا  یداده بود تا همه    بیترت یجشن پادشاه

کرد. دو ملکه در کنار تخت قرار داشتند و فرزندان هر ملکه کنار   ی را نظاره م گران ینشسته بود و د یبر تخت پادشاه امکیکنار س 

 و به مهرداد گفت: نام داشت با لبخند ر سایساله که نِ هآنها نشسته بودند. شاهدخت هفد 

آن زمان   ؟یشد  نیدارم و تو فقط خشمگ  یخوب اریرا که من گفتم به سرباز تو احساس بس ی روز  ی آور ی م اد یبرادر به  -

شود که او برادر اول من   یسرباز تو در من به وجود آمد عشق نبوده است. هنوز هم باورم نم دنیکه با د یاحساس  میبگو ینگذاشت

 است!

  یکرد و در ذهن برا  ی را نگاه م امکیس  نه یسخنان خواهرش. با ککرد گوش فرا ندهد به  ی م ینشسته بود و سعصدا  یب  مهرداد

را گرفت و با هم چند گام به جلو برداشتند. پادشاه رو    امکیخود برخواست. دست س  ی ! پادشاه از جاد یکش ی م د یپل یی او نقشه ها

 فتن کرد:و شروع به سخن گ  ستادیبه مهمان ها درون تاالر ا

شما هم همانند من او را   کنیخود را گم کردم و گمان کردم او مرده است ل ی شاهزاده  شیمن سال ها پ  د یدان ی چنان که م -

 در آن آتش سوخت و خاکستر شد!  نیشاهزاده رام کن یگذاشتم ل  نینام او را رام ی . در کودکد ینی ب یزنده و تندرست م 

 را باال برد و ادامه داد:  امکیس  دست

  ی م ریکه همانند ققنوس در آن آتش دوباره متولد شده است. من نام او را جهانگ   ستادهیشما ا ی رو به رو  ی حال شاهزاده ا -

شاهزاده   رانشهر،ی ا یاو است! گمشده   ینام برازنده   نیتمام جهان شده است. ا ر یفراگ رانشهریا یداستان شاهزاده   را یگذارم ز

 !ریگ جهان

 د و گفتند: خود را باال بردن یکه در تاالر حضور داشتند دست ها  یکسان تمام

 زنده باد.  ریبزرگ شاه زنده باد. شاهزاده جهانگ  -

جشن   نیکرد تا هر چه زودتر ا  یدرخواست م  زدی! مهرداد از اد یبار ینشسته بود که از چشمانش آتش م ی فرد امکیسر س  پشت

چه زودتر تمام شود،   جشن هر نیخواست ا یدر آن تاالر حضور داشت که م  گر ید ی . پس از مهرداد فردابد ی ییتمام شود و رها

و نگران بود؛ ترس از    د یترس  ی چرخانده بود. م گرید یی سرش را به سو  امکیبه س  گاه ! بدون نزادینبود جز برادر پر ی آن هم کس

 !ریانتقام شاهزاده جهانگ 
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ام شد و همه از  او داشت. باالخره جشن تم ی برا یی ها شهیبزند. در ذهنش اند  دن یکرد خود را به ند   ی سع کنیل  د یاو را د کامیس 

اول سرش را باال برد و رو به بزرگ   ی. شاهزاده  ریبزرگ شاه و وز یسرباز ها س،یبزرگ شاه، بات امک،یتاالر خارج شدند به جز س 

 شاه گفت: 

 م.  دار  یاز شما درخواست -

 دوم اخم کرد و گفت:  شاپور

 درخواست کن!  ینتوا  یتا م  یهست رانشهریا ی . تو شاهزاده یمرا پدر بنام   یتوان یحال م  -

 .د یرا از شهردار بودن برکنار کن  ر یخواهم پسر وز ی پدر من از شما م -

 با تعجب چشمانش را باز کرد و گفت:  ریوز

 دهد!  ی انجام م ی خود را به درست ی  فهیاو که وظ د؟ یدار ی درخواست نیچه چن ی شاهزاده برا کنیول -

خواسته   نیاول  نیا کنینبود ل  ی که داشت در نظر پدر منطق ی د. درخواستبزرگ شاه را نگاه کر یبدون بر زبان آوردن سخن امکیس 

با پوزخند از تاالر خارج   امکیس زد.  ی. سرش را تکان داد و لبخند ندازدی ب نیرا زم رش یجهانگ  یرو امد یپسرش بود و دلش ن ی

 .  د یبه او نرس  ر یگام برداشت که وز  عی سر یاتاق خود پا تند کرد. آنقدر  ی شد و به سو

  ی تاسف تکان داد. هر دو برادر درون اتاق خود نشسته بودند و م ی اتاق سرش را به نشانه  یدر بسته شده   دن یبا د ریوز

را زد   امکیدر اتاق س   سی. باتزادیانتقام از برادر پر ی  شهیدر اند  امکینابود کردن برادر خود و س   ی شه ی. مهرداد در اند دند یشیاند 

 و گفت: 

 وانم وارد خان شوم؟ ت  یم ریشاهزاده جهانگ  -

 زد و آرام گفت:  یشخند ین امکیس 

 . یتوان  ی م -

  نییهمانطور که سرش پا س یاو را نگاه کرد. بات نیو غمگ   د یکش ی آه امکیکرد. س  م یبه داخل آمد و در مقابل شاهزاده تعظ سیبات

 بود گفت: 

  شهیدانم که اند  ی کرد؟ م د یچه خواه ری زتوانم بپرسم که با پسر و یم  کنیکنم ل ی م یجسارت نی چن د یشاهزاده مرا عفو کن -

 .د یاو دار یبرا ییها

 زد و گفت: ی به او زل زده است. او لبخند تلخ نیکه غمگ   د یرا د  یسرش را باال برد و مرد  سی . بات امد ین امکیاز س  ییصدا
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  د؟ییگو  یسخن م نینچنیچرا ا -

 خود را باال داد و گفت:  یابرو ها سیبات

 !  د یاول بزرگ شاه هست نیو جانش رانشهری ا یشما حال شاهزاده   را یز -

 و گفت:  د یکش  یآه امکیس 

گذشته   امکیبرم شاهزاده هستم. من هنوز هم همان س  ی م اد یگردم و از  ی به سال گذشته ابازگرد، اباز م ند یگر حال به من بگو -

 ام!

 زد و سخن خود را ادامه داد:   یلبخند 

 شناسم! ی دگر خود هم خود را نم  امک؟یس  ای ر؟یجهانگ  ن؟ی رام  ستم؟یمن ک  یبه راست -

دستش   امکیاو گذاشت. س  یاو رفت و دست خود را بر شانه   یشده بود. به سو  نیغمگ  امکیهم همانند س  س یبات ی چهره  حال

 تخت نشست و گفت:   ی. او بر رو ند یکنارش بنش س یرا بر تخت گذاشت و اشاره کرد بات

و پر   رومند یمهربان و جسور، ن  یهست ی دانم تو مرد یم  کنیول ریجهانگ  ای  ن یرام امک، ی! س یهست یدانم تو چه کس ی من هم نم -

 غرور.  

 د؟ یکن  یچرا مانند گذشته رفتار نم د ییگو ی م نیپس گر بر اساس گذشته چن -

 .  ری! شاهزاده جهانگ یحال تو شاهزاده ا -

. من  د یمن مانده ا یکاخ تو و بابک و هومان برا  ن یباشم. در ا ریخواهم شاهزاده جهانگ  ی من نم  یبا من کن ی رفتار  نیگر تو چن -

 خواهم با شاهزاده شدن شما را از دست بدهم.  ینم

را در آغوش گرفت. با خود عهد بست که با او همانند گذشته رفتار کند تا دل شکسته اش شکسته    امک یزد و س  یلبخند  سیبات

چشمانش را  یرا در دل خود روشن کرده بود. قدرت جلو  نه یک  یتاقش شلعه  درون ا  گر،ید  یتر نشود. در همان کاخ شاهزاده ا 

 انجام دهد! رو به آتروپات کرد و گفت:  ی قدرت هر کار  ن یبه ا دنیرس  ی گرفته بود و حاضر بود برا

 ؟ یز یدست و پا زهر بر ی و درون خوراک آن اب یبه آشپزخانه برو  یتوان  ی م -

 رد و گفت: توانست باز ک  یکه م ییچشمان خود را تا جا  آتروپات

 شاهزاده...  کنیول -
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 مانع از سخن گفتن او شد و گفت:   مهرداد

  تیها له یحاال وس  نیهم ایده   یار یبر تخت نشستن مرا  ی با من بمان و برا ای. یکاخ باورش دارم تو هست نیکه در ا  یتنها کس -

 . یاز کاخ ادامه ده رونیا ب ات ر ی گذارم زندگ ی و م رم یگ  یدر نظر نم ت یبرا یرا جمع کن و از کاخ برو. مجازات

شاهزاده رفت. دست او را گرفت و بر   یبه سو  یخود غرق شد. پس از لحظه ا یها شه یدر اند  یسکوت کرد و لحظه ا  آتروپات

 آن بوسه زد. سرش را خم کرد و گفت:  ی رو

 ! ستین یز یکنم جان گرفتن که چ یشاهزاده م یمن جانم را فدا -

خنده اش قطع شد و   یشد! کم کم صدا ی م ده یاز اتاق هم شن رونیدر ب ی خنده اش حت یا. صد د یبلند خند  یابا صد  مهرداد

 لبخند بر لبش محو. گردنبند در گردنش را در دست فشرد و زمزمه کرد: 

  در گردن من بماند تا د یحال با کنیآورم ل  ی گردنبند را از گردن در م نی اول شدم آن روز ا نیکه اباز من شاهزاده و جانش ی روز -

 آورد!  ادمیرا به   امکیس  ی هر لحظه نابود

  واریهم در کاخ دوم با اخم به د زادیشده بود برادر پر رهیخود خ یرو به رو  واریبا اخم به د  یدر کاخ اصل امک یکه برادر س  ی حال در

اتفاق بود. او   ک یفقط  زاد یاو مرگ پر. در نظر امکیگشت تا فرار کند از غضب س  ی م  یشده بود و به دنبال راه چاره ا رهیخ

تنها او را گناهکار    امکیس  کنیجدا کند ل  زاد یاو به پدر نگفت که هومان را از پر ینفرستاد، حت سفونی مردن به ت ی خواهرش را برا

 که به پسرش داده بود آمد و گفت: ی به اتاق ر یدانست! وز یم

   ؟یشیاند  ی به چه م -

 سر دارد.  در  امک یکه س  یی ها شهیبه اند  -

 در سر داشته باشد.   ی ا شه یم پس از برکنار کردن تو اند گمان نکن -

 روم.  رون ی گفت که نگذارند من از کاخ ب  ینداشت به سربازان نم یا  شهیگر اند  -

از آتش   د یترس   یاو هم م گر یکرد و کالفه او را نگاه کرد. د  یخبر بود همانند پسر خود اخم یب امکیدستور س  ن یکه از ا  ریوز

همانند دخترش   د یترس  ی از خواب بلند شد. او م گرید  ی تر از روز ها ری به خواب رفت و صبح د شهی با اند  . شب راامکیانتقام س 

در اتاق نبود. با ترس   او  کنیخود و خوردن صبحانه به اتاق پسرش رفت ل یجامه   دنیپوش پسرش را هم از دست بدهد! پس از 

 . دست او را گرفت و نگران گفت: د یاش را درون راهرو د یسرباز شخص پا تند کرد.  رون یبزاق دهانش را در گلو فرو نشاند و به ب

 ؟ ی ا دهیپسرم، پسرم را ند  -
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 نگاه نکند آرام گفت: ر یکرد به وز  ی م ی که سع ی در حال سرباز

 بردند.  یچند سرباز او را به کاخ اصل  ریبه دستور شاهزاده جهانگ  -

قدرت راه رفتن   شیپاها گرید د یرس  ی اصل اط یکه به ح ی . زماند یدو ی کاخ اصل ی و به سو د یخود کوب یشانیبا دست بر پ ریوز

بر تن نداشت. چند سرباز  ی راهنی. دستان او از جلو بسته شده بود و پند ینداشتند! چشمانش را بست تا پسرش را در آن حال نب

دورتر آنها را   ی ه سربازان خود کمبود و شاه همرا ستادهیدر دست پشت او ا ی با شالق امکیبودند تا فرار نکند. س  ستادهیدورش ا

تر شد و رو به پسر خود   ک یجمع شده بودند. بزرگ شاه نزد ری و پسر وز امک یدرون کاخ دور س  یانسان ها شتری. بکرد  ینظاره م 

 گفت: 

 ؟ یکن  یفرستاد او را مجازات م   سفونی با سخن او معشوقه ات را به ت ر یکه وز ن یا یفقط برا د؟ی کن  یم  نیشاهزاده چرا چن -

 بزرگ شاه برگشت و بلند گفت: ی . به سود یبلند خند  امکیس 

صد ضربه بر تن من   یچه کس د یدان ی مجازات من دستور داد صد شالق بر تن من بکوبند م یبرا ری که وز  یبزرگ شاه زمان -

 د؟ یکوب

 زد:  اد یفر امکینه تکان داد. س  ی شاه کنجکاو سرش را به نشانه  بزرگ

 ! رانشهریا ریپسر وز -

پسرش است و مانع   امکیس  د یفهم ی زودتر م یکاش کم ی کرد که ا  شهینگاه کرد. با خود اند  ر یکرد و به پسر وز یشاه اخم گبزر

 بلند گفت:  ی شد. سرش را باال برد و با صدا ی او م دنیاز زجر کش

 . یریجانش را بگ  ی توان ی هم م ،یمجازاتش کن  ی توان ی هم م -

 لرزان گفت:  ییاو افتاد و با صدا یپا تند کرد. به پا امکی س  ی به سو ر یو وز د یسخن لرز نیا دن یبا شن ریپسر وز تن

 !د یبار فرزندم را از دست دادم بار دگر غم فرزند را بر دوش من نگذار کی! من د یکن  یشاهزاده! بر من دلسوز د ینکن -

 گفت:  نیزد و غمگ   یگرفت و او را بلند کرد. پوزخند  ر یوز  ینشست. از شانه ها نیبر زم امکیس 

   افتد! ی چون من نم یسرباز گستاخ یون شما که به پابزرگ چ ی ری وز -
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میتونی نسخه کاملش رو تهیه  مانکده مراجعه کنید و نام رمان رو سرچ کنید رمان رو فقط به سایت ر برای خرید ادامه این رمان 

 : تهیه کنید و از فروشگاه رمانکده  کنید یا اینکه از لینک زیر 

www.shop.romankade.com/product / رانشهر ی ا-ی-گمشده-رمان-دانلود / 
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